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Onderwerp: verzoek tot geven van een toelichting voor het algemeen bestuur over zienswijze
Ontwerp Waterbeheerplan Brabantse Delta 2016-2021
Geachte heer Lobée,
In uw brief van 5 juli 2015 (ons kenmerk 15IIM022867) vraagt u of wij u de gelegenheid willen geven uw
zienswijze op het O ntwerp Waterbeheerplan Brabantse Delta 2016-2021 (ons kenmerk 15IN004235)
mondeling toe te lichten in een vergadering van het Algemeen Bestuur. Wij hebben uw verzoek besproken.
Alhoewel onze meetcijfers van de afgelopen jaren laten zien dat de concentraties lood in het oppervlaktewater
en de waterbodem geen aanleiding geven tot het treffen van maatregelen, delen wij uw zorg over
verontreinigingen vanuit diffuse bronnen. Voorkomen is dan beter dan genezen. In geval van het beperken
van het verlies van vislood ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de gebruikers, in casu de sportvissers. In
de Visstandbeheercommissie Brabantse Delta bespreken wij dit soort onderwerpen met Sportvisserij Zuidwest
Nederland en hengelsportverenigingen.
In het kader van de partnerdialoog voor het opstellen van het O ntwerp Waterbeheerplan hebben wij de
uitnodiging gedaan om met goede ideeën te komen voor het waterbeheer in de periode tot eind 2021. In uw
brief geeft u aan dat u mogelijkheden wil presenteren om onnodige loodverontreiniging door sportvissers te
beperken en voorkomen. Wij zijn benieuwd naar uw voorstellen hiervoor en willen u daarom uitnodigen voor
een verkennend gesprek met de portefeuillehouder voor het waterbeheerplan, de heer Coppens. Bij het
gesprek zullen tevens aanwezig zijn de heer Santbergen (projectleider Waterbeheerplan) en de heer Derksen
(secretaris van de Visstandbeheercommissie).
Uiteraard zal ook uw zienswijze op het O ntwerp Waterbeheerplan worden behandeld conform de daarvoor
geldende procedure. Tijdens het gesprek kunnen wij u daar nader over informeren.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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