
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 6-1-2020 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over memo Vislood 

Geachte leden van de commissie RGW, 
 
Naar aanleiding van Statenmemo 2020RGW04 over de afhandeling van Motie 36 (2019) ‘Geen Vislood in het milieu’ 
heeft de Partij voor de Dieren technische vragen gesteld. Hierbij de antwoorden:  
 
 
Vraag 1: 
GS geeft aan dat provinciale inzet op dit moment  waarschijnlijk niet zal leiden tot een versnelling. Tevens geeft GS 
aan dat zij zelf provinciaal viswater verhuurt. Kan de gedeputeerde aangeven of het juridisch mogelijk is om bij 
nieuwe (verhuur-)overeenkomsten of bij verlenging van bestaande, in de overeenkomst op te nemen dat er niet 
met lood gevist mag worden?  
 
Antwoord: 
De Visserrijwet bepaalt dat huurovereenkomsten moeten worden aangegaan voor het visstandbeheer. Bij 
geschillen over deze overeenkomsten oordeelt De Kamer voor de Binnenvisserij. Het oordeel van De Kamer is 
bindend voor partijen. Omdat de huurovereenkomst gaat over het recht om te mogen vissen, het uitzetten en 
onttrekken van vis, is het niet duidelijk of een verbod op het gebruik van lood kan worden opgenomen in de 
huurovereenkomst. Uit navraag bij De Kamer voor de Binnenvisserij blijkt dat zij een dergelijk geschil nog niet 
hebben gehad. Vanuit het ministerie van LNV loopt een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de mogelijkheden 
voor een loodverbod op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het antwoord op de vraag is dus nog niet bekend.  
 
 
Vraag 2: 
GS verwijst in het memo naar de landelijke Green Deal, waarin met de sector de ambitie is opgenomen binnen 10 
jaar loodvrij te zijn. In de deal is ook opgenomen dat in 2021 een reductie van loodgebruik van minstens 30% 
gerealiseerd moet zijn. Onze fractie is er, vanwege het ontbreken van verbindende voorschriften, niet gerust op dat 
het einddoel (loodvrij) en het tussendoel (30% reductie) gehaald gaat worden. Kan GS daarom in 2021 
terugkoppeling over de stand van zaken geven aan PS? Dan weten we of we in Utrecht op koers liggen of dat er 
mogelijk aanvullende acties nodig zijn, waarbij de provincie eventueel een rol kan spelen.  
 
Antwoord:  
In de Green Deal is afgesproken (Artikel 8, lid 5) dat LNV rapporteert over de voortgang. Als wij deze rapportage 
kunnen verkrijgen, is het mogelijk om u deze aan te bieden. Wij kunnen binnen Utrecht alleen een rol spelen bij 
hengelsportverenigingen waaraan wij zelf het water verhuren. Dat is er slechts één. Hiervan kunnen we in 2021 
aangeven of ze loodvrij vissen of niet. 
 


