Hallo Vera,
Hieronder een aantal schriftelijke vragen. De vragen worden gesteld naar aanleiding van het
artikel ‘Groene hel’ in het Financieel Dagblad d.d. 25 augustus jl. over de overlast van
waterplanten in onder meer de Randmeren. Zou jij deze vragen door kunnen sturen naar de
verantwoordelijk wethouder zodat deze de vragen op kan nemen met het RAUM?
Dank je wel.
Groet,
Martijn
Het artikel in het FD spreekt over een ‘groene hel’. De in het artikel geschetste situatie rond
onder andere de Randmeren wil het CDA zien te voorkomen / stoppen / controleren / … rond
ons eigen Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Onderstaande vragen zouden daar aan bij
moeten dragen / zetten wellicht aan tot (aanscherping van) een plan van aanpak van het
RAUM t.a.v. waterplantenbeheer in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Tegelijkertijd wordt er in het artikel melding gemaakt van allerlei initiatieven en
samenwerkingsverbanden rond het thema waterplanten met name rond het IJsselmeer,
maar waar het RAUM ten minste actief kennis van zou moeten nemen. Ook hier wordt naar
gevraagd.
Vragen:
1. Bent u op de hoogte van bovengenoemd artikel?
2. Herkent u de opmerking in dat artikel dat er met name dit jaar sprake is van
explosieve groei van waterplanten?
3. Bent u het eens met de opmerking in het artikel dat dit pas het begin is en dat de
wildgroei van waterplanten zich uitbreidt en dat het Alkmaardermeer hier als
voorbeeld wordt genoemd?
4. In het artikel een voorbeeld waarbij de omvang van het gemaaide gebied dramatisch
achterblijft bij het te maaien gebied; welke ratio geldt voor het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer, bent u hier tevreden over en waar blijkt dat wel / niet uit?
5. In het artikel lukt het om de overlast van waterplanten kwalitatief en kwantitatief
(financieel) te onderbouwen; in hoeverre kunt u met ons delen, het aantal waterplantgerelateerde klachten, omvang / impact, per type watersport, ook ten opzichte van
voorgaande jaren?
6. In het artikel de inzet van tonnen, overzichtskaarten, alternatieve routes en apps, ook
voor watersporters beschikbaar; op wat voor manier houdt u de watersporters op de
hoogte van ‘waterplantgebieden’ en voldoet dat, wat u betreft?
7. Bent u op de hoogte van onder andere het in het artikel genoemde voorstel waarover
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit begin september de
Tweede Kamer gaat informeren en ook de initiatieven die staan op de Agenda
IJsselmeergebied 2050? Beiden lijken de waterplanten-problematiek daarbij breder
dan enkel maaien te beschouwen.

