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Geacht bestuur,

Deze week ontvingen wij de door u vastgestelde reactienota van uw voorontwerp
waterbeheerprogramma 2022-2027. Wij hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond en zagen in de
afgelopen zomer geen aanleiding om alsnog schriftelijk te reageren, alhoewel we nu beseffen dat
een schriftelijk compliment voor de wijze waarop u het voorontwerp heeft gerealiseerd op zijn
plaats was geweest.

Hierbij bedanken wij u voor de wijze waarop u heeft geantwoord op reactie nr. 131 van
Staatsbosbeheer. Wij vinden het jammer dat Staatsbosbeheer blijkbaar de kwaliteit van ons
gezamenlijk gevoerde visbeleid in twijfel trekt.
Wat betreft visonttrekking doelt men waarschijnlijk op de aalvisserij die door een klein aantal
beroepsvissers wordt uitgevoerd. Wij kunnen hier aangeven dat die hun visserij uitvoeren met een
toestemming van onze organisatie. Wij onderverhuren geen aalrechten, wij blijven volledig
visrechthebbende. De voorwaarden waaraan zij zich moeten houden zijn afgestemd met uw
waterschap.
Dit jaar proberen wij met uw waterschap en waterschap Noorderzijlvest nieuw aal beleid te
formuleren, gebaseerd op de eerste (wetenschappelijk onderbouwde) aanzetten voor regionaal
aalbeheer vanuit Ruim Baan Voor Vissen 1. In dit nieuwe beleid zal zeker geen uitbreiding van het
huidige aantal beroepsvissers mogelijk zijn, waarbij we er rekening mee houden dat de
beroepsvissers een sleutelrol vervullen in de uitvoering van visstandsonderzoek, waaronder de
KRW-monitoring. Wellicht dat u over deze ontwikkeling alsnog een zinsnede in het ontwerp
waterbeheerprogramma kunt opnemen.

Wat betreft visuitzet doelt Staatsbosbeheer op de uitzet van karper. In de scheepvaartkanalen
vindt uitzet plaats volgens een uitzetplan dat is opgesteld door onze organisatie, Sportvisserij
Nederland en beide waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. De uitzet vindt plaats ruim
binnen de landelijke richtlijnen, zoals die zijn opgesteld door de Unie van Waterschappen,
Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland. Dankzij voorafgaand migratieonderzoek weten we dat
uitgezette vis niet naar kwetsbare beeksystemen als de Drentsche Aa trekt.
Ook zetten wij karpers uit in afgesloten (gemeente)wateren, maar altijd na instemming van het
waterschap.

Wij ondersteunen de wijze waarop u reageert op de gewenste terugdringing van loodgebruik door
sportvissers en het gebruik van lokvoer. Dank daarvoor.

Na de terinzagelegging van het Ontwerp Waterbeheerplan zullen wij het plan en de bijbehorende
factsheets nogmaals bekijken en eventueel reageren.

beleidsmedewerker.
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