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DATUM 19-1-2021 

AAN Leden Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

ONDERWERP Tussenstand sportvisserij loodvrij 

 
Op 8 januari 2020 heeft uw commissie RGW het Memo ‘Motie 36 (2019) ‘Geen Vislood in het Milieu’ 
(kenmerk 2020RGW04) besproken. Tijdens die bespreking heb ik u drie toezeggingen gedaan. Graag 
informeer ik u over ontwikkelingen rondom sportvisserij loodvrij.  
 
Een van de toezeggingen die ik heb gedaan is het toesturen van de evaluatie van de Green Deal. Deze 
wordt pas later dit jaar uitgevoerd en zal naar verwachting in 2022 beschikbaar zijn. Het is wel de vraag 
hoe de evaluatie wordt uitgevoerd omdat, als gevolg van coronamaatregelen, er nauwelijks viswedstrijden 
zijn geweest in 2020.  
 
Pilot Eem loodvrij 
Naar aanleiding van motie 36 is contact gelegd met waterschappen en hengelsportverenigingen. Hieruit is 
een initiatief ontstaan van de hengelsportverenigingen en het waterschap. Met het plan wil Sportvisserij 
Nederland in samenwerking met Sportvisserij MidWest Nederland, Hengelsportvereniging De Snoekbaars, 
Waterschap Vallei & Veluwe de rivier de Eem loodvrij maken.  
 
Het doel van het project is het terugdringen van het loodverlies en het stimuleren van het gebruik van 
loodvervangers door sportvissers op de Eem. Het ultieme doel is een volledige loodvrije Eem, uiterlijk in 
2027 (doelstelling Green Deal is een loodvrije hengelsport in 2027).  
 
De bedoeling van de initiatiefnemers is om op 1 maart 2021 het proefgebied  te bepalen en de belangrijkste 
visstekken te voorzien van bebording met duidelijke informatie. Vanwege de coronamaatregelen en de 
lockdown is overigens wel de verwachting dat de pilot moet worden uitgesteld en zal lopen van 1 juni tot 
31 oktober 2021.  
 
Alle sportvissers die hier frequent vissen worden geïnformeerd over het project. Ook wordt rond 1 maart 
de inruilactie met loodvervangers gestart. Als alle beschikbaar gestelde milieuvriendelijke loodvervangers 
(1.500 stuks) ingeruild zijn, dan is circa 100 kg vislood ingezameld. In 2021 zal bij tenminste één 
viswedstrijd volledig loodvrij gevist worden en is bij tenminste één viswedstrijd lood ingeruild en ingezameld. 
Indachtig een andere toezegging die ik uw commissie tijdens de bespreking van 8 janauri 2020 heb gedaan 
zal de provincie Utrecht meewerken aan de communicatie over dit project.  


