Van: Loodvrij Vissen
Verzonden: woensdag 10 mei 2017 8:59
Aan: info
Onderwerp: Green Deal stoppen van loodgebruik in de sportvisserij

Geacht Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de bespreking van de Green Deal van 19 april jongstleden.
Stakeholders de Ministeries van I&M en EZ, Sportvisserij Nederland, De Nederlandse Charterboot
Vereniging, Divebo, Shimano, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Modified Materials waren daarbij
aanwezig.
Alle aanwezigen willen actief aan de slag, de titel van de Green Deal is veranderd van “terugdringen
loodgebruik in de sportvisserij” naar “stoppen van loodgebruik in de sportvisserij”. Zeker het standpunt van
Sportvisserij Nederland zoals verwoord door directeur Joop Bongers, was verrassend. Kort samengevat:
'Het maakt niet uit over hoeveel lood het gaat (op basis van een discussie over de hoeveelheid
achtergelaten vislood tijdens de bespreking), sportvissers moeten gewoon stoppen met lood te gebruiken.
Daar gaat Sportvisserij Nederland voor'.
Alle aanwezigen vonden de concept tekst te vaag en te weinig ambitieus. Het komt nu aan op het maken
van een goed plan, met concrete acties en timing. Juist daarover worden de komende weken beslissingen
genomen.
Ons voorstel om in te zetten op demonstraties, kreeg veruit de meeste support bij de inventarisatie van de
te ondernemen acties. Demonstratieprojecten, als Loodvrij vissen in de Roer, leiden tot het daadwerkelijk
kennismaken van sportvissers met loodvrij materiaal. Door de uitstraling van dergelijke demonstratie
wateren naar de andere sportvissers en wateren, komt de transitie naar loodvrij vissen in een
stroomversnelling. Wij vinden het verstandig om dan het water waarin de demonstratie wordt gehouden
permanent loodvrij te maken, en niet slechts gedurende beperkte tijd, zoals bijvoorbeeld tijdens een
viswedstrijd. Zo laat je zien in de regio dat loodvrij vissen in een specifiek water mogelijk is. Zo ook komt er
draagvlak bij winkeliers en sportvissers.
Waterschap Limburg, waar het demonstratieproject loodvrij vissen in de Roer op 9 maart 2017 is gestart,
vindt dat alle waterschappen nu aan moeten haken, en zet zich daarvoor in. Waterschap Limburg wil
ervaringen uit het demo project graag met u delen. Maar ook dat andere waterschappen
demonstratieprojecten loodvrij vissen starten in samenwerking met VBC's, Hengelsportverenigingen en
hengelsportzaken. Projectleider bij Waterschap Limburg is Henny Sonnemans .
De Unie van Waterschappen heeft als inbreng in de Green Deal aangeboden dat vanuit de Waterschappen
aandacht zal worden gevraagd voor het loodgebruik bij het uitgeven van visrecht. Ook wil de Unie
communicatie over de effecten van het lood voor het water. Andere stakeholders vulden dit aan met
effecten van lood voor de bodem en gezondheidsrisicos van zelf gieteten en veelvuldig contact met lood.
Voorgesteld is ook een uitspraak over (on)gewenste materialen op te nemen, om vervanging van lood door
een ander zwaar metaal (zink) te voorkomen.
Het Ministerie van Economische Zaken werkt op korte termijn het voorstel voor de Green Deal verder uit
(J.B.F. Vonk), inclusief rolverdeling, acties, timing en financiering. Planning is om voor de zomer de Green
Deal te ondertekenen.
Omdat in de Green Deal ook de ondersteuning vanuit de ministeries aan waterbeheerders opgenomen
wordt, is nu het moment voor uw waterschap om aan te haken in de Green Deal met een
demonstratiewater loodvrij vissen in uw beheergebied. We vragen u dan ook om interesse in deelname, al
dan niet na afstemming met andere waterschappen of de Unie kenbaar te maken bij J.B.F.Vonk bereikbaar
op ………….
Met vriendelijke groet,
Jos Lobee

