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Aan het college van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Hoogeveen 

 

Oosterbeek, 2 augustus 2019 

Betreft: WOB-verzoek 

 

Geacht college, 

 

Het voornemen van de gemeente Hoogeveen om de zwemplas Schoonhoven bij Hollandscheveld leeg te 

vissen naar aanleiding van een incident tussen een snoek en een zwemmer, zoals  in de media gebracht door 

uw woordvoerder, roept bij ons vragen op. 

 

Graag willen wij met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur alle onderliggende stukken ontvangen 

die aan dit voornemen ten grondslag liggen, en die antwoord kunnen verschaffen op de volgende vragen: 

 

1. Is het juist dat de gemeente alle snoeken uit de bewuste zwemplas zou willen vangen, en is er een 

raadsbesluit dat aan dit voornemen ten grondslag ligt? 

2. In de media wordt gesproken over een beet van "vermoedelijk een snoek". Kunt u aangeven welk 

onderzoek is gedaan naar de feitelijkheid van dit vermoeden en de onderbouwing daarvan? 

3. Heeft de gemeente inzicht in de samenstelling van de onderwaterfauna in de bewuste plas, en kunt u 

die informatie met ons delen? 

4. Heeft de gemeente zich georiënteerd op de schade aan beschermde diersoorten die door de geplande 

vangactie zou kunnen ontstaan en kunt u de daaruit voorkomende informatie met ons delen? 

5. Kunt u aangeven welke oriëntatie de gemeente heeft gedaan rond het wettelijk beschermingsregime 

voor de ter plaatse levende onderwaterfauna en kunt u die informatie met ons delen? 

6. Heeft de gemeente ooit overwogen huizen met meer dan een verdieping af te breken na incidenten 

zoals een val van een trap? Kunt u andere incidenten noemen waarop de gemeente zo verstrekkend 

gereageerd heeft als op de beet bij een zwemmer van "vermoedelijk een snoek"?  Kunt u alle 

onderliggende informatie van dergelijke incidentbestrijding met ons delen? 

7. Bent u bereid de door ons gevraagde informatie met ons te delen voordat u een feitelijk besluit neemt 

om de onderwaterfauna in de bewuste zwemplas zo verstrekkend te verstoren als nu voorgenomen? 

 

Wij zien de beantwoording van ons beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur in deze kwestie met 

belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

De Faunabescherming 

Quintijn Hoogenboom, secretaris 
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