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gebruiken voor het programma. Concepten van 
het programma werden vervolgens in een tweede 
bijeenkomst en schriftelijke commentaarronden 
voorgelegd aan de stakeholders. Dit alles op amb-
telijk niveau, dus zonder bestuurlijke goedkeuring 
van de betrokken overheden.  
Dat betekent dat niet alle stakeholders het eens 
hoeven te zijn met de inhoud en de provincie de 
eindverantwoordelijkheid hield en houdt voor de 
tekst van het programma. 

van de Visserijwet, o.a. controleren 
van visaktes, maar de Visserijfede-
ratie heeft een terughoudend beleid 
geadviseerd in deze tijd en dat is fijn. 
Je ziet n.l. heel veel mensen vissen, 
soms hele gezinnetjes. Daar treden 
ze niet tegen op. Willem snapt best 
dat mensen er uit moeten. Maar 
als hij ziet dat er groepen (vaak 
jongeren) samenhangen onder het 
mom van vissen en de anderhalve 
meter afstand wordt niet gerespec-
teerd, dan treedt hij wel op. Eerst 
een waarschuwing, maar daarna 
onverbiddelijk een boete.  
 
Hij is sowieso druk met jongeren b.v. 
met toezicht en handhaving op hang-
plekken en de gesloten sportvelden. 
Jongeren willen zo graag voetballen, 
maar het mag helaas niet, dus daar 
wordt tegen opgetreden, (inmid-
dels mogen jongeren weer sporten, 
redactie). Bij een waarschuwing 
wordt wel meteen geregistreerd en 
aan de politie doorgegeven.  
De samenwerking met de politie is 
heel goed. Willem zegt: “We komen 
in deze crisis dichter bij elkaar”, We 
vragen nog even naar de mensen 
van Stichting de Zijlen, een organi-
satie voor mensen met een beper-
king. In het interview twee jaar 
geleden maakten we kennis met 
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haven van Leek het haventoezicht en 
het bijbehorende restaurant.  

We bellen vroeg in de morgen, maar hij is 
al onderweg. De gemeente Westerkwartier 
heeft vier boa ‘s in dienst die in vaste koppels 
optrekken. De werkgever heeft er dus voor 
gekozen in het kader van de veiligheid toch 
met koppels te werken die dus samen in de 
auto zitten. Die auto wordt verder door niemand 
gebruikt. Willem was voor de corona-crisis vaak 
op het Leekstermeer te vinden.  
Dat is nu (eind april) minimaal want er zijn 
andere prioriteiten. Ze gaan nu het mooie weer 
aanhoudt dat wel weer meer doen vertelt hij, 
de pleziervaart neemt duidelijk toe. Een ander 
aspect van zijn werk was altijd het handhaven 

Dat restaurant is uiteraard gesloten 
in deze tijd, maar de haven is 
open, dus de mensen van de Zijlen 
kunnen gelukkig nog wel wat 
werk doen. De haven wordt goed 
gebruikt, ook al zijn voorzieningen 
als toiletten gesloten. 
 
Op onze vraag naar andere opval-
lende problemen krijgen we te 
horen dat ook in zijn gebied afval 
een punt van aandacht is. Maar 
zij signaleren ook een toene-
mend aantal afvalverbrandingen 
bij mensen thuis op het erf. Dat 
is natuurlijk heel slecht voor het 
milieu. De veiligheidsregio Gro-
ningen heeft fase 2 in laten gaan 
wat betreft brandbestrijding. Er 
mag dus niet gestookt worden in 
en om de huizen; er worden geen 
vergunningen meer afgegeven. 
Willem: “Hoewel het niet zo erg is 
als in Brabant en Limburg, is ook 
in ons gebied bij Roden al 10 ha 
bos/hei verbrand. Maar al met al 
valt het nog best mee hier in het 
noorden. Wij mogen niet klagen 
eigenlijk”.  
 
Het videobellen is wel een goede 
oplossing voor werkoverleg, zegt 
hij tot slot, maar het blijft toch wat 
formeel en onpersoonlijk. Ook hij 
mist zijn collega’s. 
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Willem Koops

3. Er zijn nogal wat invasieve 
exoten en wijzen van ver-
spreiding van die exoten.  
Ik kan mij voorstellen dat je 
niet alles tegelijk aanpakt of 
kunt aanpakken.  
Waar lagen/liggen de pri-
oriteiten van de provincie 
Utrecht en welke selectiecri-
teria gebruik je daarbij?  

Bij nog niet gevestigde of ‘net’ 
gevestigde invasieve soorten ligt 
de prioriteit bij het zo snel moge-
lijk elimineren van de soort op de 
locatie(s) waar die is aangetroffen. 
Hiervoor is de provincie verantwoor-
delijk. Binnen de wijd verspreide 
soorten (die we mogelijk nooit 
meer helemaal weg krijgen) hebben 
we samen met de stakeholders  X
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Wat gebeurt er in “het veld”
Onze handhavers tijdens de coronacrisis

Een reactie van Willem Koops, handhaver en toezichthouder voor de 
Gemeente Westerkwartier (Groningen)


