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Onderwerp: handhaving verbod inbrengen vislood in zoet water
Geachte heer Akinci,
Op 17 meijl. heeft u samen met de Zeeuwse Milieufederatie, de Limburgse Milieufederatie en Milieudefensie
een verzoek betreffende "handhaving verbod inbrengen vislood in zoet water" gestuurd naar een aantal
waterschappen, waaronder het algemeen bestuur van ons waterschap alsmede naar een drietal directies van
Rij kswaterstaat.

In reactie op uw brief berichten wij u als volgt. Het antwoord op uw brief hebben wij afgestemd met de
betreffende organisaties waaraan u uw brief ook heb verstuurd.
In uw brief geeft u aan dat uw verzoek om handhaving niet moet worden geïnterpreteerd als het één op één
controleren van de individuele visser, maar als een verzoek om er vanuit onze organisaties voor te zorgen dat
gebruik en verkoop van vislood op een zo kort mogelijke termijn verboden gaat worden.
Als waterschap zijn wij niet bevoegd tot het opstellen van het door u gevraagde verbod. De Rijksoverheid is
daartoe het aangewezen gezag.

Voor het geleidelijk aan terugdringen van het gebruik van vislood in de sportvisserij zijn recentelijk afspraken
gemaakt in de Green Deal Sportvisserij Loodvrij (kenmerkC-222) waar u ook aan refereet. Partijen hierin
zijn onder meer de Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen. De Green Deal is door partijen op 22 mei
2018 ondertekend.

In voormelde deal is bepaald dat - indien blijkt dat de gemaakte afspraken onvoldoende effect opleveren om
een loodvrije sportvisserijin 2027 te bereiken - de Rijksoverheid, na overleg met maatschappelijke

organisaties, in overweging neemt om algemeen verbindende voorschriften zoals een verbod op het gebruik
en/of verkoop van lood in de sportvisserij in te stellen voor zover Europese en nationale wettelijke kaders dit

mogelijk maken.
Wij gaan overigens bíj de Sportvisserij Zuidwest Nederland aandringen op het actief stimuleren van het
gebruik van loodvervangers, onder andere via demonstraties.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer T. Radkiewicz van het waterschap
(t. rad kiewicz@ brabantsedelta. nl).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

FINALIST

'r-lål
BESTE

2017

OYERHEIDS
ORGAI{ISATIE
VAN HETJAAR

Waterschap Brabantse Delta

T0165641000 F076 564101L
info@br¿bantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl l('v'K.nr: 51 181 584

Postbus5520,4801 DZBreda
E

IBAN

Nt88

NWAB

0636 7592

02

BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: N1812566762801

Uw brief is gericht aan het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. De afspraken met het
algemeen bestuur zijn dat in beginsel het dagelijks bestuur brieven geadresseerd aan het algemeen bestuur,
beantwoordt. Uw brief en ons antwoord worden, op grond van diezelfde afspraken, in de eerstkomende
vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd als ingekomen stuk.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
De plv. secretaris-d

De dijkgraaf

drs. c.J

Kopie aan

Vet

Algemeen bestuur waterschap Aa en Maas
Algemeen bestuur waterschap De Dommel
Algemeen bestuur waterschap Scheldestromen
Algemeen bestuur waterschap Peel en Maasvallei
Directie Rijkswaterstaat Midden Nederland
Directie R¡jkswaterstaat Zuid Nederland
Directie Rljkswaterstaat Zee en Delta
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