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Onderwerp: Reactie op NZV visie Vismigratie

Geachte heer Vegter,
Op 10 maart jl. heeft u het Algemeen Bestuur van Noorderzijlvest een verzoek gestuurd om de
beroepsvissers die u vertegenwoordigt, te betrekken bij het opstellen van de vismigratievisie.
Middels deze brief willen we op uw verzoek reageren.
Op het moment waarop wij uw verzoek ontvingen, stonden de stukken voor de vergadering
waarin de vismigratievisie behandeld werd, reeds vast. Daardoor konden we niet meer op uw
verzoek ingaan. Tijdens de vergadering van 13 maart heeft het Algemeen Bestuur ingestemd
met de vismigratievisie. Noorderzijlvest heeft deze samen met Sportvisserij Groningen Drenthe
opgesteld, omdat deze organisatie het volledige visrecht in het overgrote deel van ons gebied
huurt en betrokken is geweest bij het opstellen van de eerdere visie in 2005.
De vismigratievisie houdt ons inziens rekening met het belang van de beroepsvisserij. De visie
beoogt vrije vismigratie in het beheergebied van Noorderzijlvest. Door het realiseren van vrije
vismigratie en het verbeteren van het visleefgebied en de waterkwaliteit brengt Noorderzijlvest
de randvoorwaarden voor een goede palingstand in het beheergebied op orde. Op die manier
werkt Noorderzijlvest structureel aan het herstel van de palingstand.
Naar aanleiding van het overleg op 18 februari zijn we, zoals afgesproken, nog op zoek naar een
moment voor een gezamenlijk overleg tussen de beroeps- en sportvisserij en het waterschap
over aalherstel. Wij houden u daarvan op de hoogte. Met deze brief veronderstellen wij u
voldoende geïnformeerd te hebben over de behandeling van uw verzoek.
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