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JAARVERSLAG CONTROLEURS 2017 

 
We hebben het afgelopen jaar minder controles gehouden dan in de voorgaande jaren. 
De reden hiervan is onder andere dat er niet meer door de controleurs in federatief water 
gecontroleerd mag worden. 
Ook heeft de begroeiing van de wateren hieraan meegewerkt, waardoor er niet gevist kon worden. 
 
Vanwege de veranderingen binnen  SMWN-boa groep, is er wel een verzoek gekomen om samen 
met de boa`s op stap te gaan, maar hier hebben wij als bestuur negatief op geantwoord. 
Er is dus nog steeds geen goede samenwerking met de boa's van SMWN. 
Wel zijn er diverse malen problemen gemeld aan de boa van Staats Bosbeheer, die hierop heeft 
gereageerd en er heen is gegaan. 
 
We zien dat er buiten ons controle-gebied zaken gebeuren die niet kloppen, zoals karpers 
schoonmaken aan de waterkant . 
Deze zaken zijn gemeld aan SMWN, maar omdat er maar 1 boa tot hun beschikking is, die uit 
Almere of Amsterdam moet komen, is hier niets aan gedaan. Daar komt nog bij dat, wanneer deze 
aan het werk is, hij niet kan handhaven. Dit is de reden dat hier weinig aan gedaan wordt. 
 
Ook dit jaar hebben we een gesprek gehad met deze boa, deze sprak de hoop uit dat er een 
convenant zou kunnen komen zodat wij wel weer in federatief water mogen controleren. 
In de eerstkomende vergadering zou hij dit mee nemen en het terugkoppelen aan ons. 
Tot op heden is daar niets van vernomen. 
 
Ook wilde deze boa samen met een controleur de plekken bezoeken, binnen onze gemeente, zodat 
hij ook deze plekken kent als er problemen zijn. 
Wij hebben onze medewerking toegezegd maar ook hierover niets meer vernomen, wat wij zeer 
jammer vinden, zeker omdat deze boa uitsprak dat wij zijn ogen in het veld zijn.  
We hadden dus verwacht dat het goed zou komen. Wordt vervolgd. 
 
In het registratiesysteem is het goed te zien dat we met veel minder controleurs bezig zijn en veel 
minder controles worden uitgevoerd. 
 
In 2017 zijn we met 8 controleurs gestart en geëindigd met 9 controleurs, waarvan 6 bestuursleden 
die ook hun eigen taak binnen de club hebben. 
 
Erwin Rikkelman 
 
Coördinator controleurs.  
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