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Onderwerp: reactie op uw advies algemeen bestuur kostenterugwinning sportvisserij

Geachte heer Bogaert,

De Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft ons een brief gestuurd die ons attendeerde op het bestaan van
een brief van u gericht aan het algemeen bestuur van ons waterschap. Bij enig nazoeken is gebleken dat
deze brief n¡et aan ons is geadresseerd, maar aan Waterschap Aa en Maas, Toch willen wij graag reageren
op uw brief,

In uw brief bespreekt u twee onderwerpen uitvoerig, namelijk (1) het algeheel terugdringen van gebruik
van vislood in de sportvisserij en (2) het aanpassen van het belastingstelsel op de vervuiling van
oppervlaktewater door gebruik van vislood,

Wat betreft het eerste onderwerp inzake het algeheel terugdringen van het gebruik van vislood in de
sportvisserij kunnen wij u het volgende berichten. Het waterschap Brabantse Delta staat achter de aanpak
zoals is afgesproken binnen de Green Deal "Sportvisserij Loodvrij" en draagt dit uit. Binnen de Green Deal
geldt 2021 als peildatum om de eerste reductie van 30olo in gebruik van vislood in de sportvisserij aan te
tonen. De Unie van Waterschappen treedt in de aanpak rondom de Green Deal op namens de
waterschappen en vervult daarmee een trekkersrol.

Wat betreft het tweede onderwerp inzake het aanpassen van het belastingstelsel op de vervuiling van
oppervlaktewater door gebruik van vislood kunnen wij u het volgende berichten. Op dit moment wordt er
in de Unie van Waterschappen gesproken over een procesvoorstel en opdracht voor de aanpassing van
het belastingstelsel. De inhoudelijke discussie rondom voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel
vindt pas plaats nadat het door de Unie van Waterschappen voorgestelde proces en de opdracht is
vastgesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben gein Uw brief en ons antwoord
daarop hebben wij geagendeerd voor de vergadering van ons algem ur van 18 december 2019
en doorgestuurd aan de Unie van Waterschappen
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