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ONDERWERP
Aanleg vissteigers IJzeren Man
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De gemeente Weert heeft met visvereniging St. Petrus een huurovereenkomst voor het beheer en
gebruik van de viswateren in Weert. Door deze huurovereenkomst heeft de gemeente Weert de
plicht op zich genomen tot het beheren van de waterpartijen zodat deze bevisbaar zijn.
HSV St. Petrus regelt zaken die te maken hebben met de visstand, instandhouding soorten vis en
het verlenen van vergunningen.
PROBLEEMSTELLING
In het IJzeren Man gebied heeft een reconstructie plaats gevonden van de grote IJzeren Man.
Tijdens deze reconstructie zijn schanskorven aangelegd. Deze schanskorven zijn op diverse
plaatsen verzakt. HSV St. Petrus heeft aan de gemeente Weert in een overleg gevraagd om de
schanskorven te verhogen omdat de vislocaties onder water lopen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
In overleg met HSV St. Petrus heeft de afdeling Openbaar Gebied gekeken naar een oplossing voor
de problemen met de schanskorven. In eerste instantie is gekeken naar het waterpeil van de
IJzeren Man. Het waterpeil staat echter op de afgesproken hoogte met het Waterschap. Aan de
hand van deze conclusie is gekeken naar een manier om de problemen op te lossen. Financiële
middelen waren niet beschikbaar. Het herstellen van de schanskorven was veel te duur. Door HSV
St. Petrus is onderzoek gedaan naar een andere oplossing. Deze is gevonden in het voorstel om
vissteigers aan te brengen in de bestaande schanskorven. Het voorstel is op verzoek van de
afdeling Openbaar Gebied uitgewerkt door de Bosgroep Zuid Nederland.
HSV. St Petrus vind het van groot belang voor de leden dat er een oplossing komt voor de
problemen en heeft toegezegd om een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar te stellen voor de
realisatie van de vissteigers. Naast een financiële bijdrage wil HSV St. Petrus als het nodig is nog
hand en spandiensten uitvoeren tijdens de aanleg van de vissteigers. Voor de gemeente Weert
blijft er nog een restbedrag van € 16.000,00 exclusief BTW over dat ten laste wordt gebracht van
de MOVP toeristische en recreatieve voorzieningen.
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beschikbaar stellen van krediet ad. € 31.000,00. Van HSV St. Petrus wordt een bijdrage van €
15.000,- ontvangen. Het restant bedrag van € 16.000,-- wordt ten laste gebracht van de
voorziening toeristische en recreatieve voorzieningen. ( V1028 ). Het restant budget van de
recreatieve voorziening (V1028) is € 22.510,--.
COMMUNICATIE
Na besluitvorming zal er overleg met St. Petrus plaats vinden over de definitieve uitvoering en
planning van de werkzaamheden.
EVALUATIE
nvt
ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Beschikbaar stellen van een krediet van € 31.000,- excl. BTW.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013;

besluit:
Beschikbaar stellen van een krediet van € 31.000,- excl. BTW.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

