
Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof). 

Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322. 

J. Binnekamp
Lid van het college van gedeputeerde staten 

Pythagoraslaan 101 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
 
Tel. 030-2589111 
Fax  030-2583140 
www.provincie-utrecht.nl 

2009RGW161 
 

Aan: 
Waterschap Rivierenland 
T.a.v. de heer G.N. Kok 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 
 

Datum 27 augustus 2009 Team Bodem en Water 
Nummer 2009INT247847 Referentie Anne Dolmans-Camu 
Uw brief van -- Doorkiesnummer 030-258 2682 
Uw nummer -- Faxnummer 030-258 2243 
Bijlage geen E-mailadres Anne.dolmans-camu@provincie-

utrecht.nl 
 Onderwerp Visvriendelijke poldergemalen 
 

Geachte heer Kok,   
 

De laatste jaren is er, mede door invoering van de Kaderrichtlijn Water, meer aandacht ontstaan voor een 
goede visstand. Er wordt landelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke schade vissen ondervinden 
door gemalen en welke visvriendelijke alternatieven er zijn. Ook u heeft in uw beleid aandacht voor vissen 
door bij revisie of vervanging van een gemaal visvriendelijkheid en vispasseerbaarheid mee te nemen. 
 
Het realiseren van volledig visvriendelijke gemalen blijft op landelijke schaal achter bij de beleidvoornemens. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de lange levensduur van gemalen, waardoor het economisch niet rendabel is 
om gemalen te vervangen door visvriendelijke alternatieven. Ondanks uw goede inzet wil ik u toch vragen 
blijvend aandacht te hebben voor de visvriendelijkheid van gemalen. Indien u hier prijs op stelt ben ik graag 
bereid hierover met u van gedachten te wisselen. 
 

Hoogachtend, 
 

J. Binnekamp, 
Gedeputeerde Provincie Utrecht 
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Aan: 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
T.a.v. de heer P.J.M. Poelmann 
Postbus 550 
3990 GJ Houten 
 

Datum 27 augustus 2009 Team Bodem en Water 
Nummer 2009INT246101 Referentie Anne Dolmans-Camu 
Uw brief van -- Doorkiesnummer 030-258 2682 
Uw nummer -- Faxnummer 030-258 2243 
Bijlage geen E-mailadres Anne.dolmans-camu@provincie-

utrecht.nl 
 Onderwerp Visvriendelijkheid van poldergemalen 
 

Geachte heer Poelmann,  
 

De laatste jaren is er, mede door invoering van de Kaderrichtlijn Water, meer aandacht ontstaan voor een 
goede visstand. Er wordt landelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke schade vissen ondervinden 
door gemalen en welke visvriendelijke alternatieven er zijn. Ook u heeft in uw Waterbeheerplan aandacht voor 
vissen in de zin van aanleg van vispassages en zorg voor migratiemogelijkheden. Mede dankzij subsidie van de 
provincie Utrecht worden de gemalen Caspargouw en Kerkeland reeds visvriendelijk gemaakt. 
 
Het realiseren van volledig visvriendelijke gemalen blijft op landelijke schaal achter bij de beleidvoornemens. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de lange levensduur van gemalen, waardoor het economisch niet rendabel is 
om gemalen te vervangen door visvriendelijke alternatieven. Ondanks uw goede inzet wil ik u toch vragen 
blijvend aandacht te hebben voor de visvriendelijkheid van gemalen. Indien u hier prijs op stelt ben ik graag 
bereid hierover met u van gedachten te wisselen. 
 

Hoogachtend, 
 

J. Binnekamp, 
Gedeputeerde Provincie Utrecht 
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Aan: 
Waterschap Vallei en Eem 
T.a.v. Mevrouw J.M.P. Moons 
Postbus 330 
3830 AJ Leusden 
 

Datum 27 augustus 2009 Team Bodem en Water 
Nummer 2009INT247845 Referentie Anne Dolmans-Camu 
Uw brief van -- Doorkiesnummer 030-258 2682 
Uw nummer -- Faxnummer 030-258 2243 
Bijlage geen E-mailadres Anne.dolmans-camu@provincie-

utrecht.nl 
 Onderwerp Visvriendelijkheid van poldergemalen 
 

Geachte mevrouw Moons,   
 

De laatste jaren is er, mede door invoering van de Kaderrichtlijn Water, meer aandacht ontstaan voor een 
goede visstand. Er wordt landelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke schade vissen ondervinden 
door gemalen en welke visvriendelijke alternatieven er zijn. Ook u heeft in uw beleid aandacht voor vissen 
door bij revisie of vervanging van een gemaal visvriendelijkheid en vispasseerbaarheid mee te nemen. 
 
Het realiseren van volledig visvriendelijke gemalen blijft op landelijke schaal achter bij de beleidvoornemens. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de lange levensduur van gemalen, waardoor het economisch niet rendabel is 
om gemalen te vervangen door visvriendelijke alternatieven. Ondanks uw goede inzet wil ik u toch vragen 
blijvend aandacht te hebben voor de visvriendelijkheid van gemalen. Indien u hier prijs op stelt ben ik graag 
bereid hierover met u van gedachten te wisselen. 
 

Hoogachtend, 
 

J. Binnekamp, 
Gedeputeerde Provincie Utrecht 
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Aan: 
AGV 
T.a.v. de heer J. de Bondt 
Postbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 
 

Datum 27 augustus 2009 Team Bodem en Water 
Nummer 2009INT247846 Referentie Anne Dolmans-Camu 
Uw brief van -- Doorkiesnummer 030-258 2682 
Uw nummer -- Faxnummer 030-258 2243 
Bijlage geen E-mailadres Anne.dolmans-camu@provincie-

utrecht.nl 
 Onderwerp Visvriendelijkheid van poldergemalen 
 

Geachte heer de Bondt,   
 

De laatste jaren is er, mede door invoering van de Kaderrichtlijn Water, meer aandacht ontstaan voor een 
goede visstand. Er wordt landelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke schade vissen 
ondervinden door gemalen en welke visvriendelijke alternatieven er zijn. Ook u heeft in uw 
Waterbeheerplan aandacht voor vissen in de zin van aanleg van vispassages en zorg voor 
migratiemogelijkheden. Mede dankzij subsidie van de provincie Utrecht wordt gemaal Dooiersluis reeds 
visvriendelijk gemaakt. 
 
Het realiseren van volledig visvriendelijke gemalen blijft op landelijke schaal achter bij de 
beleidvoornemens. Dit wordt mede veroorzaakt door de lange levensduur van gemalen, waardoor het 
economisch niet rendabel is om gemalen te vervangen door visvriendelijke alternatieven. Ondanks uw 
goede inzet wil ik u toch vragen blijvend aandacht te hebben voor de visvriendelijkheid van gemalen. 
Indien u hier prijs op stelt ben ik graag bereid hierover met u van gedachten te wisselen. 
 

Hoogachtend, 
 

J. Binnekamp, 
Gedeputeerde Provincie Utrecht 
 


