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Inleiding
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2014 heeft een meerderheid van het
Algemeen Bestuur ingestemd met de ‘Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet verbeteren
waterkwaliteit Kleine en Groote Melanen te Bergen op Zoom’ (agendapunt 3f). Zoals u weet heeft
onze fractie – als enige – tegen dit voorstel gestemd. Niet omdat WN tegen het bestrijden van
blauwalgen is, wel vanwege de aard van werkzaamheden en enkele onduidelijkheden daaromtrent.
Vanuit onze achterban hebben ons diverse signalen bereikt over dit project en de daarin opgenomen
onderdelen. Deze hebben betrekking op 1) omgang met de visstand en 2) omgang met
natuurbeschermingswetgeving (Flora- en faunawet).
NB. Dit heeft uitsluitend betrekking op de voorgenomen baggerwerkzaamheden. Deze
werkzaamheden vallen immers niet onder het projectplan dat momenteel ter inzage ligt
(http://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2015/02/ontwerp-projectplan-groote-melanen-bergen-opzoom-ter-inzage.html).
Vragen aan het DB
Voor het (al dan niet tijdelijk) wegvangen van vissen is conform de Visserijwet formele/schriftelijke
toestemming nodig van de visrechthebbende(n). Volgens onze informatie is deze toestemming nog
niet verleend.
 Vraag 1: wie is formeel opdrachtgever van 1) het wegvangen van vissen en 2) de
baggerwerkzaamheden?
 Vraag 2: is/zijn het waterschap en/of de gemeente voornemens om zonder de hierboven
bedoelde en wettelijk benodigde toestemming vissen te gaan wegvangen?
 Vraag 3: zo nee, welke acties gaan dan ondernomen worden om deze toestemming alsnog te
verkrijgen?
Onze achterban geeft aan nauwelijks betrokken te zijn geweest bij de planvorming en voorbereiding
van (bagger)werkzaamheden, behoudens een overlegmoment in januari 2015.
 Vraag 4: waarom zijn de betrokken hengelsportverenigingen door het waterschap en/of
gemeente niet actief betrokken bij de planvorming en voorbereiding van werkzaamheden?
 Vraag 5: waarom zijn er met de betrokken hengelsportverenigingen nog geen afspraken gemaakt
over de wijze van (tijdelijk) wegvangen en weer terugplaatsen van vissen?
 Vraag 6: op welke wijze gaat het waterschap (al dan niet samen met de gemeente) de betrokken
hengelsportverenigingen bij de verdere planning, uitvoering en nazorg van de werkzaamheden
betrekken?
 Vraag 7: wat zijn de planningstechnische en financiële consequenties van een eventuele
overtreding van de Visserijwet ten aanzien van het wegvangen van vissen zonder daarvoor
vereiste toestemming van de visrechthebbende(n)?
Verder hebben ons berichten bereikt over de planning van (baggerwerkzaamheden) in relatie tot de
visstand en het vóórkomen van beschermde soorten als de Rugstreeppad in de directe omgeving van
de Grote Melanen. Deze soort plant zich relatief vroeg in het jaar voort, gebruik makend van
oeverzones. Paragraaf 4.2.4 van de Gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van Waterschappen

geeft daarom aan dat uitvoering van baggerwerkzaamheden niet in de voortplantingsperiode van
(o.a.) de Rugstreeppad zouden moeten plaatsvinden.
 Vraag 8: is er voldoende zekerheid over het voorkómen/uitsluiten van negatieve effecten van
(bagger)werkzaamheden op de Rugstreeppad en eventuele andere beschermde soorten,
inclusief voortplantingsbiotopen? Is er daarmee zekerheid dat een ontheffing van de Flora- en
faunawet niet noodzakelijk is?
 Vraag 9: hoe wordt concreet rekening gehouden met mogelijke effecten op de Rugstreeppad en
andere soorten? Oftewel: welke maatregelen worden bij de uitvoering van
baggerwerkzaamheden concreet genomen om invulling te geven aan de zorgplicht van de Floraen faunawet?
 Vraag 10: zijn er voorbereidende werkzaamheden aan de orde die leiden tot onomkeerbare
gevolgen voor (beschermde) flora en/of fauna? En zo ja, zijn deze vergunning- of
meldingsplichtig?
 Vraag 11: wat zijn de planningstechnische en financiële consequenties van een eventuele
overtreding van de Flora- en faunawet bij de baggerwerkzaamheden?
 Vraag 12: waarom zijn door IVN Groene Zoom opgevraagde documenten nog niet aan deze partij
ter beschikking gesteld, ondanks door het waterschap gedane toezeggingen daaromtrent?

Wij zien de beantwoording van bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie Water Natuurlijk

