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Toelichting:
De Potten is een openbaar toegankelijk recreatiegebied omgeven door natuur, het Sneekermeer en
agrarisch gebied. Het college heeft de opdracht gegeven een gebiedsvisie voor de verbetering van De
Potten te maken. Het gebiedsconcept De Potten 2 is als actieve info geplaatst.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

Strand Sneek krijgt een volwaardige en openbaar toegankelijke strandfunctie aan de noordkant tegen
het Natura2000-gebied. (pag. 7.2)
- Hoeveel afstand van het aan te leggen strand en het Natura2000-gebied blijft er over?
- Klopt het dat er naast een Natura2000-gebied een bufferzone behoort te zijn van 1000 meter?
Antwoord:
Als eerste willen we opmerken dat het gaat om een gebiedsvisie voor de Potten waarin ambities zijn
geformuleerd. Dit is een soort houtkoolschets. De gebiedsvisie is het uitwerkingskader voor
ontwikkelingen in het gebied en kan als input dienen voor een Omgevingsplan (huidig:
bestemmingsplan). Na vaststelling van de gebiedsvisie volgt een uitvoeringsprogramma, op te stellen
met alle betrokkenen bij De Potten, zodat er een gezamenlijk en breed gedragen aanpak komt.
De ambitie maakt helder waar de knelpunten en de kansen liggen. Waarmee de ambitie inspiratie aan
betrokkenen geeft om ideeën te ontwikkelen en vervolgstappen te zetten.
Daarnaast is het van belang om op te merken dat we het grootste deel van de gestelde vragen helaas
slechts in algemene zin van antwoorden kunnen voorzien. Dat komt omdat het uitwerkingsproces eerst
(verder) doorlopen moet zijn en er sprake is concrete plannen. In het navolgende zullen we
desalniettemin zo goed mogelijk antwoord geven op uw vragen.
Het blijkt dat toevoegen van strand aan de noordzijde technisch lastig is. Er wordt daarom in de
uitvoering gekeken naar een andere plek om enig strand toe te voegen. Er is buiten de huidige
begrenzing van het Natura2000-gebied geen bufferzone.
-

Het blijkt dat toevoegen van strand aan de noordzijde technisch lastig is. Er wordt daarom in de
uitvoering gekeken naar een andere plek om enig strand toe te voegen.
- Er is buiten de huidige begrenzing van het Natura2000-gebied geen bufferzone.

Het Strand Sneek krijgt extra ruimte voor de waterskibaan. (pag. 7.2)
- Aan welke uitbreiding wordt hier gedacht?
Antwoord:
- Ook hier geldt dat het een uitwerking is van het in de ambitie genoemd principe om
jaarrondbedrijvigheid te versterken. Precieze invulling komt later en is mede afhankelijk van
initiatieven van derden.
De evenementen functie zal aan de zuidkant van de recreatieplas versterkt worden.
- Zijn er plannen om hier ook grootschalige muziekevenementen te laten plaatsvinden?
- Zo ja, hoe kan voorkomen worden dat het Natura2000-gebied eventueel verstoord wordt door deze
evenementen?
Antwoord:
- In het ambitiedocument staat dat het Pottengebied versterkt kan worden met een
evenementenfunctie ten behoeve van kleinschalige evenementen. De principes en de gebruiksregels
worden door betrokken partners na vaststelling van dit ambitiedocument verder uitgewerkt. Indien
de Potten als een evenementenlocatie wordt aangemerkt zal hiervoor een locatieprofiel worden
opgesteld. Bij de omschrijving van het locatieprofiel kan worden gedacht aan het type evenement,
aantal dagen of aantal bezoekers. Kleinschalig evenementen moeten passen binnen natuurwetgeving.
- Er is juist ingezet op kleinschalige evenementen, om het Natura2000-gebied te respecteren.
In de gebiedsvisie wordt de mogelijkheid geschapen voor het realiseren van een hotel op de plek waar
nu de stacaravans gesitueerd zijn.
- Klopt het dat een deel van de grond, waar deze caravans op staan, eigendom is van de gebruikers?
- Zo ja, is er contact geweest met de eigenaren hierover?
- Is er voor de stacaravans een alternatief?
Antwoord:
Een hotel is een genoemde mogelijkheid op deze prachtige plek. Het hangt af van eventuele
initiatieven in de uitvoeringssfase of deze mogelijkheid daadwerkelijk gerealseeerd kan worden.
- De gemeente is grondeigenaar. De grond is in erfpacht uitgegeven.
- Met de erfpachter zijn contacten geweest. Deze stemt af met caravaneigenaren.
- Er zijn voor de stacaravans goede alternatieven binnen het gebied. Een locatiestudie moet worden
meegenomen in eventuele planvorming voor een hotel.
Er liggen plannen om de kanoroutes uit te breiden.
- Klopt het dat deze routes in het Natura2000-gebied liggen?
- Is er voor deze routes een MER-toets nodig en zo ja is deze ook uitgevoerd?
- Zo ja, is deze openbaar gemaakt?
- Is er een regeling dat er in het broedseizoen de kanoroute door het Natura2000-gebied niet gebruikt
wordt?
- Zo nee, kan dit geregeld worden?
Antwoord:
- Binnen de ambitie wordt niet gesproken over het uitbreiding van kanoroutes, maar over beheer en
optimalisatie van routes. De volgende twee vragen zijn daarmee niet van toepassing.
- Een regeling voor gebruik van kanoroutes door Natura2000 maakt geen deel uit van de ambitie. Een
beperking van gebruik van Natura2000-gebied tijdens het broedseizoen zou dan, indien gewenst, deel
uit moeten maken van de overheidregelingen, in plaats van gemeentelijke regelingen.
In 2014 is een beheersplan voor het Natura2000-gebied opgesteld door van Altena en Wijbenga.
Deze heeft een geldigheidsduur van 6 jaar.
- Is er een evaluatie gedaan?
- Zo ja, wat is de uitkomst van deze evaluatie?
- Zo nee, wanneer kunnen we de evaluatie verwachten?
Antwoord:
Dit is een provinciaal beheersplan en maakt geografisch geen deel uit van het gebied waarvoor de
ambitie is geformuleerd.

De Marrekrite wil de aanlegplaatsen uitbreiden.
- Waar komen deze aanlegplaatsen?
Antwoord:
- In de ambitie worden geen concrete plannen benoemd, maar de mogelijkheden geschetst. Hierover
zal verder met Marrekrite worden gesproken bij het opgestellen van een uitvoeringsplan. Dan komen
locaties in beeld die aansluiten bij de ambitie.

Tussenantwoord (indien van toepassing):

