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DATUM 2-2-2022 

AAN Leden Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Strijk 

ONDERWERP Toezending eindverslag Green Deal sportvisserij loodvrij 

Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen rondom de Green Deal 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 heeft toenmalig gedeputeerde Bruins Slot u drie 

toezeggingen gedaan. Een van die toezeggingen is de voortgangsrapportage van het ministerie LNV over 

de green deal met u te delen (als die openbaar is). Het Eindverslag van de Green Deal is per 9-12-2021 

openbaar beschikbaar gekomen.  

 

De evaluatie is opgesteld door de ministeries van LNV, VWS, EZK en I&W samen met de Unie van 

Waterschappen, Sportvisserij Nederland, Dibevo en Natuurmonumenten. Deze partijen hebben in mei 

2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. De samenwerking in vier werkgroepen heeft veel 

inzicht opgeleverd in de omvang van het loodgebruik en de mogelijke manieren om dit gebruik te stoppen. 

De bevindingen van deze werkgroepen zijn verwerkt in het Eindverslag en de bijlagen opgenomen.  

 

De partners stellen in het eindverslag het volgende over het resultaat van de Green Deal: 

“De Green Deal aanpak heeft zijn meerwaarde bewezen in de bewustwording en gedragsverandering van 

sportvissers. In het aanbod van loodalternatieven, de transitie in de retailketen en in het gebruik van 

loodalternatieven door sportvissers zijn duidelijk stappen gezet. De door CVO/WMR uitgevoerde 

onderzoeken laten zien dat het aantal sportvissers dat loodvrij vist fors is toegenomen. Deze onderzoeken 

hebben ook aangetoond dat het ingeschatte loodverlies door sportvissers aanzienlijk lager is dan eerder 

werd aangenomen. Omdat het aantal sportvissers in het ‘coronajaar’ 2020 is gestegen, is het totale 

loodverlies ook iets gestegen. Alle cijfers laten zien dat een volledig loodvrije hengelsport nog niet in zicht 

is. Om dit gewenste einddoel te bereiken zijn nog stappen nodig.” 

 

Europese maatregelen kunnen volgens het eindverslag van grote betekenis zijn, ook om het gewenste 

gelijke speelveld te creëren voor de hengelsportbranche. Het eindverslag meldt dat de Europese 

Commissie  het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) heeft gevraagd om een inventarisatie te starten 

en indien nodig met een voorstel voor maatregelen te komen. In antwoord hierop heeft het ECHA een 

volledig gebruiks- en verkoopverbod van vislood in de EU voorgesteld. Alle Green Deal partners steunen 

het initiatief om op Europees niveau de verkoop en het gebruik van vislood terug te dringen. 

 

De deelnemers van de Green Deal gaan onderzoeken of de samenwerking op vergelijkbare wijze kan 

worden voortgezet. Ze blijven zich inzetten om zo snel mogelijk de sportvisserij loodvrij te krijgen.  

 

Bijgevoegd stuur ik het Eindverslag Green Deal Sportvisserij Loodvrij, in opvolging van de Statenmemo’s 

van 19-1-2021 (2021RGW 35) en 11-11-2019 (2020RGW04). Daarbij horen de volgende bijlages:  

 

1. (Deel)evaluatie werkgroep 1, Communicatie en bewustwording 

2. (Deel)evaluatie werkgroep 2, Pilotgebieden 

3. (Deel)evaluatie werkgroep 3, Alternatieven 

4. Uitkomsten werkgroep 4, Wetgeving 

5. Alle onderzoeken van CVO/WMR en Deltares naar loodverlies, gebruik van loodalternatieven en 

probleemstoffen KRW 


