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GEMEENTE vtlEERT

Aan:
Raads- en commissieleden

Weert, 27 mei 2Ol9

Onderwerp: Toezeggingen commissievergadering ruimte en economie 14 en 16 mei 2OI9:
Pachtovereenkomst Eendeven.

Beste Raads- en Commissieleden,

Tijdens de commissievergadering ruimte en economie van mei 2019 is toegezegd een
vraag over pachtovereenkomst Eendeven schriftelijk te beantwoorden. Hieronder
beantwoorden wij deze vraag.

De volgende vraag van fractie Goubet-Duijsters wordt schriftelijk beantwoord:

Komt schriftelijk terug op de ingediende vraag van fractie Goubet-Duijsters: Is het
college bereid om met visvereniging St. Petrus in gesprek te gaan om de Eendeven uit
de pachtovereenkomst te halen. Zo ja op welke termijn?
Wij willen het college de tip meegeven om een zijde van de Eendeven te laten zoals hij
is (begroeiing en riet) i.v.m. watervogels en bever en de andere zijde van de oever
eventueel te snoeien zodat er vanaf die zijde geen blad meer in de Eendeven kan
vallen, wat de waterkwaliteit ten goede zal komen.

De gemeente Weert heeft regelmatig afstemming met de visvereniging om
beheeractiviteiten af te stemmen. De volgende keer staan onder andere het Eendeven en
het Geurtsven op de agenda om de werkzaamheden aan de vennen en omringende
begroeiing nader af te stemmen. Onderwerp van gesprek zijn de aanwezige bever en de
ambities uit het nieuwe bermbeheerplan dat eind dit jaar aan de gemeenteraad wordt
aangeboden. Samen gaan we op zoek naar ieders optimale beheerbijdrage, zorgvuldig
afgestemd op de ontwikkeling en in stand houding van de aanwezige natuurwaarden.

Het college stemde 13 november 2Ol2 in met een huurovereenkomst met visvereniging
Sint Petrus. De overeenkomst loopt tot 37-L2-2024. Er is voor het college geen aanleiding
om eerder met de visvereniging in overleg te gaan om het Eendeven eerder uit de
pachtovereenkomst te halen. Daarmee verliezen we een gewaardeerde partner in het
dagelijks beheer van het Eendeven.

Terugkerende beheeractiviteiten zijn nodig om het biotoop Eendenven duurzaam in stand
te houden. Voorbeelden van beheermaatregelen zijn het uitzetten van vis, het tegengaan
van houtige opslag langs de oever en riet maaien om verlanding tegen te gaan.
Communicatie hierover met de bezoekers van de lJzeren Man is een punt van aandacht
voor zowel gemeente als de visvereniging.
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Visvereniging Sint Petrus heeft ongeveer 1.900 leden. Naast educatie brengen de vissers
jeugdleden liefde en respect voor de natuur bij. De leden zetten zich direct in door
bijvoorbeeld afvalbakken te ledigen, zwerfuuil te verwijderen en grootschalige
opschoonacties te organiseren. Met het in stand houden van de visstand wordt de
overmatige groei van waterplanten tcgcngcgaan. Dat houdt hct biotoop in stand waar de
aanwezige bever op af is gekomen.

Met vriendelijke groet,
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