Schriftelijke vragen van de fractie:
 Water Natuurlijk (WN)
 Algemene Waterschapspartij (AWP)
 Natuurterreinen
Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 37
van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek

Het is al lange tijd de wens vanuit de sportvisserij in Delfland om een pilot te doen met biologisch beheer van waterplanten door graskarpers op kleinere wateren die kampen met overlast van die planten. Volgens een bericht van Sportvisserij Nederland (SVN) zou dat ook nog
goedkoper zijn dan het gebruik van een maaiboot (zie referenties). Tot nu toe heeft Delfland
zich terughoudend opgesteld.
De graskarper is weliswaar een exoot, maar dan wel een exoot die zich niet voortplant in
Nederland omdat de watertemperatuur hier niet hoog genoeg wordt. Er is dus geen ecologisch risico. Bovendien wordt de graskarper gekweekt en verkocht in Nederland. Via certificaten kan ervoor worden gezorgd, dat er geen ziektes in het water gebracht worden.
De ervaringen met graskarpers elders in Nederland zijn soms succesvol en soms ook niet.
Dat hangt van de lokale omstandigheden af en van de hoeveelheid in te zetten graskarpers.
Het is eveneens belangrijk om de effecten gedegen te monitoren. Onlangs is nog een proef
gedaan in Veenendaal (4).
De graskarper kan voor Delfland nuttig zijn als het gaat om het bestrijden van (exotische)
planten die op specifieke plekken en gezette tijden een plaag veroorzaken, en wellicht ook
om kosten te besparen (1,2). Ook om de betrokkenheid van de sportvisserij bij activiteiten
van Delfland te behouden en te staven vinden wij het wenselijk om aan de hengelsportvereniging - onder voorwaarden - toe te staan om zelf met eigen mensen en middelen een pilot
met graskarpers uit te voeren.
Antwoorden op vragen van:
Marcel Belt en Joke Verplanke (namens de fractie WN)
Hans Middendorp (namens de fractie AWP)
Hans Schouffour (namens de fractie Natuurterreinen)
1. Bent u op de hoogte van de rapporten van Sportvisserij Nederland (SVN) en Wageningen Universiteit (1 en 2) en het artikel (3) van Peters en van Emmerik over beheer
met behulp van graskarpers? Kunt u zich vinden in de aanbevelingen van het rapport
van SVN? Zo nee, waarom niet?
Antw.
Ja, we zijn op de hoogte van genoemde rapporten en het artikel. Uit het artikel blijkt
dat er géén eenduidige relatie is te leggen tussen het aantal graskarpers en de mate
van verwijdering van waterplanten. Dit maakt het effect van de inzet van graskarper
in de praktijk onvoorspelbaar. .
2. Zijn de rapporten en het artikel besproken in de Visstandsbeheercommissie? Wat was
de uitkomst van die bespreking?

Antw.
Nee, de rapporten en het artikel zijn niet geagendeerd geweest in de VBC-overleggen en
dus niet door alle deelnemers bestudeerd en als vergaderstukken behandeld. Ze zijn wel
genoemd in het overleg op 22 maart 2018 in verband met het verzoek om een graskarperpilot uit te mogen voeren.
3. Is het correct dat de sportvissersverenigingen in Delfland reeds hebben aangeboden
om de uitzetting van graskarper te verzorgen en te monitoren, en indien nodig graskarpers weg te vissen of extra graskarpers toe te voegen?
Antw.
Inderdaad heeft de hengelsportvereniging SportVisserijBelangen Delfland (SVBD) verzocht een graskarperpilot te mogen doen en aangeboden om de uitzetting van graskarper
te verzorgen en te monitoren, en indien nodig graskarpers weg te vissen of extra graskarpers toe te voegen. De andere hengelsportverenigingen hebben geen verzoek gedaan.
4. Bent u bereid, gezien de voortdurende discussie en gezien het versterken van de betrokkenheid van de sportvisserij, om een pilot op een of meerdere plekken toe te staan
in Delfland met het uitzetten van graskarper door de hengelsportverenigingen, conform de aanbevelingen door SVN? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antw.
We zijn vooralsnog niet bereid om een pilot met het uitzetten van graskarper op een of
meerdere plekken toe te staan vanwege meerdere redenen:
1. De graskarper is een exoot. In de Integrale Nota Vis (2012) is bepaald dat Delfland
het uitzetten van exoten – in principe – niet toestaat. Het exotenbeleid van Delfland is
nog in ontwikkeling. Delfland wil de Nota Exotenbeleid afwachten.
2. Delfland vindt de ecologische risico’s van het uitzetten van graskarpers op de mate
van plantverwijdering onvoorspelbaar en is bezorgd dat alle waterplanten uit het water verdwijnen. Bovendien heeft de graskarper een voorkeur voor de ‘zachtere’ waterplanten, waardoor de onderwatervegetatie van samenstelling zal veranderen.
3. Delfland is zeker bereid om samen met de verenigingen van sportvissers samen te
werken ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Ten aanzien van de overlast door waterplanten is Delfland van mening dat de inzet van graskarper niet een
gewenste oplossing is.
Op basis van bovenstaande zet Delfland nu niet in op het uitvoeren van een pilot met graskarper. Liever beziet Delfland met betrokken partijen welke andere (wellicht innovatieve)
mogelijkheden er zijn om overmatige plantengroei op ‘probleemlocaties’ aan te pakken.
Aanvullend kan nog worden opgemerkt dat er ook andere activiteiten van Delfland zijn, om
betrokkenheid van de sportvisserij te behouden. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking
met de sportvisserij bij de inzet en monitoring van een drietal vispaaiplaatsen, glasaalmonitoring, onderzoek rode aal, verbeteren maai- en baggerprotocollen van watergangen en bijdra-

gen aan aanleg van vissenbossen.
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