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Schriftelijke vragen over vislood in water 

Geachte heer Van der Goot, 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen over lood in water ten gevolge van de sportvisserij die u ons heeft 
gesteld in uw brief van 23 maart jl. 

1. Landelijk is bekend dat 540.000 kg lood vla de sportvisserij in het water terecht komt. Dat is fors. Is 
dit u bekend en heeft u in beeid wat de cijfers zijn voor onze provincie? 

Deze cijfers zijn ons niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen voor overschrijdingen van de normen voor lood in 
het oppervlaktewater van de provincie Groningen. 

Op grond van de Europese kaderrichtlijn water en de Waterwet ligt de bevoegdheid van de ecologische en 
chemische waterkwaliteit bij de waterschappen. Door middel van een monitoringsprogramma houden zij de 
kwaliteit van water in de gaten Lood is binnen de Europese kaderrichtlijn water gedefinieerd als prioritaire stof. 
Dat betekent dat bij de uitvoering van het monitoringsprogramma het loodgehalte in het water wordt gemeten. 
Er zijn geen aanwijzingen in Groningen voor overschrijdingen van de normen voor lood ten opzichte van de 
chemische en de ecologische waterkwaliteit. 

2. Bent u bereid tot handhaving ingevolge de Wet Natuurbescherming en de Omgevingsverordening 
Provincie Groningen? En zo nee, waarom niet? 

Wij hebben een beginselplicht tot handhaving. Indien er sprake is van een inbreuk op de regelgeving uit de Wet 
natuurbescherming en de Omgevingsverordening moet over worden gegaan tot handhaving. Wij hebben geen 
bevoegdheid ten aanzien van de ecologische en chemische waterkwaliteit, die ligt bij de waterschappen. Wij 
kunnen daarom niet handhaven op de emmissie van lood in het oppervlaktewater, maar het dagelijks bestuur 
van de waterschappen kan (indien nodig) daarop wel handhaven. Zoals u uit de beantwoording van vraag 1 
heeft begrepen, is er op dit moment geen handhavingsgrond voor de waterschappen. 

3. Kunt u ons op de hoogte houden van de voortgang om te komen tot de omstandigheid dat de 
sportvissers aiternatieve materiaien gebruiken voor iood. En zo nee, waarom niet? 

Binnenkort zal de 'Greendeal Sportvisserij Loodvrij' worden ondertekend door diverse partijen, waaronder de 
Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland. Het doel is om gezamenlijk acties te ondernemen om de 
jaarlijkse hoeveelheid lood in het oppervlaktewater en zee- en kustwater terug te brengen. Een voorbeeld van 
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een concrete actie is het stimuleren van alternatieven. De inzet is om het ioodgebruik te reduceren en 
uiteindelijk stop te zetten 

De voortgang van de alternatieve materialen voor sportvisserij is een landelijke bevoegdheid. De minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bevoegd ten aanzien van de handhaving van de Visserijwet, waarin de 
toegelaten vistuigen zijn geregeld. Het gebruik van vislood is niet verboden onder de Visserijwet. Ook de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vooralsnog geen aanleiding gezien om beperkingen op te leggen 
aan het gebruik van vislood in het belang van de bescherming van het milieu op grond van hoofdstuk 9 van de 
Wet milieubeheer. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


