Vragenhalfuurtje 16 juni 2020
Onderwerp: controle en handhaving vissers
De Partij voor de Vrijheid Twenterand wil vragen stellen tijdens het
Vragenhalfuurtje op 16 juni 2020.
Wij zien steeds meer Duitsers en Polen vissen aan het Zwolsekanaal, zowel
richting Den Ham als richting Daarle. In gesprekken met Nederlandse
sportvissers merken we op dat deze mensen voor veel irritatie zorgen: naast de
rommel die ze achterlaten, komen ze hier om vis te vangen en mee te nemen
naar huis. Ook wordt er regelmatig overnacht. De Duitsers en Polen staan er
om bekend om ’s ochtends aan te rijden, vis te vangen om daarna weer naar
huis te keren. We vragen ons af of deze mensen wel met een vergunning
vissen. We hebben dit al eerder gevraagd. Nu met 3 Boa’s in dienst zou het
gemakkelijker te zijn om op de betreffende plekken te controleren en te
handhaven.
We hebben begrepen van sportvissers dat sommige vissoorten meegenomen
mogen worden, van sommige soorten maar één exemplaar en dat er vissen zijn
die niet meegenomen mogen worden. Sportvissers vangen vis en gooien de vis
uit liefde voor de sport en het dier weer terug in het water. Uit bescherming
gooien Nederlandse vissers vissen terug in het parallel lopende kanaal zodat de
Duitsers en Polen deze vissen in ieder geval niet kunnen vangen.
We hebben ook nog nooit een Boa in dit gebied kunnen waarnemen.
De PVV Twenterand heeft dan ook de volgende vragen.

1. Moeten Duitsers, Polen en andere nationaliteiten, net als Nederlanders,
een visvergunning hebben? Zo ja, waar dienen zij deze aan te vragen?
Wat houdt zo’n vergunning in? Is dit per dag, per seizoen of per jaar?

2. Bent u bekend met de ergernis van Nederlandse vissers dat Polen en
Duitsers bekend staan dat ze vis meenemen? Ook vissoorten die
beschermd zijn? Kunt u zich voorstellen dat hier irritatie over bestaat?
3. Aangezien de Duitsers en Polen met name in de weekenden, tijdens
feestdagen en in vakanties Vroomshoop weten te vinden, vragen wij ons
af of er dan meer controle plaatsvindt op het hebben van de juiste
vergunning, op het achterlaten van rommel en op het meenemen van
beschermde vissoorten? Kan de wethouder dan toezeggen dat er in deze
periodes meer gehandhaafd gaat worden? Hoe hoog zijn de boetes voor
de diverse overtredingen? Het gebied ligt ook voor een deel in de
gemeente Hellendoorn: heeft u hier wel eens contact over met uw
collega in deze gemeente? Hebben zij een stringenter beleid op
handhaving?
4. We zien op delen van het visgebied borden staan met het verbod om ’s
nachts te vissen (mensen overnachtten voorheen wel eens in een tent).
Betekent dit dus dat mensen langs het kanaal (richting Den Ham en
Daarle) wel hun tent mogen opslaan? Zijn hier regels aan gebonden?
5. Is het wellicht raadzaam om borden langs het kanaal te plaatsen waarop
buitenlandse vissers kunnen lezen dat de mores is om vis terug te
plaatsen? En dat sommige vissoorten beschermd zijn? In het Duits en
Engels bijvoorbeeld.
6. We zien veel zwervend vuil en nergens prullenbakken. Plastic, papier,
blikjes en flesjes bier vaak. Waarom staan er geen prullenbakken?
Komen deze er wel?

We stellen deze vragen omdat we op willen komen voor de vissers met goede
bedoelingen en dat er sprake is van rechtsgelijkheid. Uiteraard speelt het
dierenwelzijn ook een rol.
We hebben overwogen om deze vragen schriftelijk te stellen, maar zo vlak voor
het reces, en in deze vervelende corona periode, hebben de ambtenaren en
het college het volgens ons al druk genoeg. Het Vragenhalfuurtje is dan ook
een prima alternatief.

PVV Twenterand,
Erik Veltmeijer.

