Breda, 7 september 2019
Conform artikel 60 Reglement van Orde: Naar aanleiding van de actualiteit dat er op 28 augustus
blauwalg te vinden was in het water rondom het kantoor van waterschap Brabantse Delta in
Bouvigne (zie foto 1) en deze blauwalg op 1 september verdwenen was (zie foto 2) stelt de fractie
van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur.
1. Heeft Brabantse Delta in het water direct rondom het hoofdkantoor in het verleden ook last
gehad van blauwalg? In welke jaren was dit het geval, en hoe is daar toen mee omgegaan?
2. Welke methode is er gebruikt om de blauwalg tussen 28 augustus en 1 september 2019 te
verwijderen uit dit water? Door welke organisatie is dit uitgevoerd?
In de adviesnota programmatische aanpak blauwalgoverlast voortgang en kredietaanvraag 20192021, besproken in de AB-vergadering van 10 juli 2019, heeft het DB te kennen gegeven dat
Brabantse Delta per jaar capaciteit heeft om 2 a 3 wateren per jaar blauwalg te bestrijden.
3. Is het water rondom het hoofdkantoor van Brabantse Delta een van de genoemde 2 a 3
wateren waarin in 2019 blauwalg kon worden bestreden? Zo ja, hoe is men volgens de
huidige manier van prioritering tot de keuze gekomen voor dit water? Zo nee, hoe kan het
dat de blauwalg in dit water dan toch is verwijderd?
In het water bij Bouvigne staat ook een bordje met daarop de tekst ‘Verboden te vissen’.
4. Bent u het met ons eens dat (overvloedig) lokaas dat gebruikt wordt om te vissen invloed
heeft op de ontwikkeling van blauwalg?
5. Bent u het met ons eens dat het voor tegengaan van de ontwikkeling van blauwalg net zo
goed, of beter, is om niet te vissen dan om bewust met lokaas om te gaan tijdens het vissen?
Tijdens de activiteiten die eerder dit jaar in de Melanen werden georganiseerd omtrent blauwalg,
door waterschap Brabantse Delta en gemeente Bergen op Zoom, was er ook een
hengelsportvereniging vertegenwoordigd, volgens een artikel in de Internetbode ‘om meer te
vertellen over de huidige manier van het sportvissen en het gebruik van aas en lokvoer om de vis op
je visstek te kunnen krijgen en houden’. De vraag die wij hierover stellen hangt samen met vraag 5.
6. Waarom heeft het waterschap ervoor gekozen om tijdens een bewustwordingsactiviteit
omtrent blauwalg de hengelsportvereniging een podium te geven in plaats van het hengelen
te ontmoedigen?

Wij vernemen graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Cynthia Pallandt
Ellen Putman
Partij voor de Dieren
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