Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Schriftelijke vragen n.a.v. de stijging van het aantal vispas-aanvragen
Omschrijving problematiek: Sinds de COVID19 -crisis zijn er veel vispassen aangevraagd en
ziet men steeds meer vissers langs het water. Dit baart onze fractie zorgen.

Vragen
1. Bent u bekend met het nieuwsbericht “Vissen uit verveling: Nederlanders gooien
massaal de hengel uit” en het bericht “Steeds meer nieuwe hobbyvissers sinds de coronacrisis”? (1)(2)
2. Deelt u de mening dat de plotselinge stijging van 20% van potentiële vissers reden is
tot extra aandacht voor dit vraagstuk?
3. Deelt u de zorgen dat al deze extra vissers mogelijk gaan zorgen voor een significante
impact op de visstand, naast mogelijke schade aan de waternatuur en extra zwerfafval?
4. Zijn er andere mogelijke risico’s aan deze stijging, zoals een stijging van de hoeveelheid nutrienten in het water door aas met een vergroot risico op blauwalg, en/of een
algehele verslechtering van de waterkwaliteit?
5. Bent u bereid dit extra te monitoren en/of te handhaven? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, kan de VV hierover geinformeerd worden?
6. Indien blijkt dat de risico’s voor de visstand, waternatuur en waterkwaliteit groot zijn,
bent u bereid hardere grenzen te stellen aan de visrechten uitgegeven door het waterschap? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5096281/vissen-uit-verveling-sportvissenhengel-corona
(2) https://www.bndestem.nl/roosendaal/steeds-meer-nieuwe-hobbyvissers-sinds-decoronacrisis-ik-zit-nooit-meer-alleen-langs-het-water~ade45116/

Suzanne Onderdelinden
VV-lid Hoogheemraadschap Delfland, Partij voor de Dieren
Antwoorden
1. Ja
2. Ja
3. Nee, wij delen niet deze zorgen. Wij zien geen direct risico voor de visstand omdat de
meeste vis direct wordt teruggezet. Dat doordat er meer wordt gevist schade op-

treedt aan oevers en/of de watervegetatie is door ons niet vastgesteld. Datzelfde
geldt voor meer zwerfafval. Maar, die kans is er uiteraard. Wij vertrouwen erop dat
de hengelsportverenigingen hun voorlichtende en controlerende rol hierbij oppakken.
Meer mensen aan het water is ook een kans voor het waterbewustzijn en bij veel van
onze projecten zijn vrijwillige hengelaars betrokken.
4. Ja, wellicht stijging gebruik lokvoer. Eventuele effecten zijn afhankelijk van de lokale
situatie.
5. Nee, dat is niet goed te monitoren. Wij zetten vooral in op samenwerking met hengelsportverenigingen in plaats van handhaving op individuele hengelsporters. De huurders zijn, volgens de door Delfland uitgegeven huurovereenkomsten, aansprakelijk
voor het gedrag van houders (hengelsporters) van de uitgegeven schriftelijke toestemmingen/visvergunningen. De hengelsportverenigingen hebben controleurs, die
hun leden controleren op naleving van de ‘regels/voorwaarden’. Als Delfland onregelmatigheden signaleert, wordt dit onder de aandacht gebracht van de betreffende
hengelsportvereniging en/of besproken in de visstandbeheercommissies.
6. Looptijd huidige huurovereenkomsten is t/m 31 december 2022. Als er sprake is van
meer risico’s en negatieve effecten kan te zijner tijd overwogen worden om eventueel
de voorwaarden in de huurovereenkomsten aan te passen.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl
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