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Onderwerp: demonstraties loodvrij vissen
Geachte heer Lobee,

Bij bovenaangehaalde brief roept u Waterschap Brabantse Delta op om aan te haken in de Green Deal met
een demonstratiewater loodvrij vissen in het beheergebied. Wij hebben uw brief besproken en berichten u het
volgende.
Ook binnen de Visbeheerstand Commissie (VBC) Brabantse Delta is al diverse keren aandacht besteed aan

'loodvrij" vissen. Het waterschap Brabantse Delta ziet een ontw¡kkel¡ng op dit vlak dan ook als positief. Wel
hechten wij er waarde aan dat initiatieven voor dit onderwerp (zoals demonstrat¡€s loodvrij vissen) vanuit de
gebruikers van de viswateren binnen ons beheergebied komen. Dit creëert immers een zo groot mogelijk
ãraagvlak. Vanuit die gedachte blijven we alternatieven van "loodvrij" vissen stimuleren binnen de VBC
Brabántse Delta en zulien uw ver¿bek dan ook onder de aandacht brengen bij de deelnemers van onze VBC.
Uw brief is ook 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 añtwoord worden, op grond van diezelfde afspraken, in de eerstkomende
vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd als ingekomen stuk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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