Addendum Green Deal Sportvisserij Loodvrij
Aanleiding
Bijna 1,2 miljoen Nederlanders vist één of meerdere dagen per jaar. Lood wordt door vrijwel
iedere sportvisser gebruikt. Het verlies van vislood leidt ertoe dat er jaarlijks naar schatting
54 ton lood in het zoet oppervlaktewater terecht komt en 470 ton in zee- en kustwater. Dit
lood hoort niet thuis in het milieu; het is gevaarlijk voor mens en dier. Op veel plekken in de
samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden, zoals in de
jacht.
Op 22 mei 2018 is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij getekend; ook door de Unie van
Waterschappen (zie de bijlage behorende bij dit addendum). Door het tekenen van deze
overeenkomst geven partijen aan te willen samenwerken om een reductie te realiseren van
het loodgebruik in de sportvisserij van 30% in 2021 en om ervoor te zorgen dat het gebruik
van vislood binnen 10 jaar na ondertekening is gestopt. Partijen ondernemen over een
periode van 3 jaar een aantal concrete acties, die een gezamenlijke en complete aanpak
vormen. Die aanpak bestaat uit 4 sporen.
Doel van dit addendum
Ten tijde van het opstellen van de nota ‘Visbeleid bij waterschap Noorderzijlvest 2015-2025’
was er nog geen sprake van een ‘Green deal sportvisserij loodvrij’ en was er geen dringende
noodzaak voor aanpak van emissie van lood en andere schadelijke alternatieven. De nota
gaat daarom niet in op beleid of een aanpak ten aanzien van het vissen met materialen die
negatieve invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit en de ecologie. Een aanpak heeft
Noorderzijlvest daarom uitgewerkt in het voorliggende addendum.
Aangezien het beperken van het gebruiken van vislood kan leiden tot een toename in het
gebruik van alternatieve stoffen, zoals zink, tin en bismut, die eveneens een negatieve
invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit en de ecologie, zal Noorderzijlvest ter
voorkoming hiervan zijn beleid niet alleen richten op het ontmoedigen van het gebruik van
vislood, maar ook het ontmoedigen van het gebruik van schadelijke alternatieven.
Aanpak ten aanzien van het gebruik van vislood of schadelijke alternatieven
De aanpak van Noorderzijlvest ten aanzien van het gebruik van vislood en schadelijke
alternatieven volgt de eerste twee sporen van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. De
aanpak van Noorderzijlvest wordt hieronder per spoor toegelicht. De verantwoordelijkheid
om navolging te geven aan de overige sporen, Spoor 3 en Spoor 4, ligt respectievelijk bij
Sportvisserij Nederland en Dibevo en de Rijksoverheid. Voor Spoor 4 geldt dat
Noorderzijlvest zal afwachten welke concrete stappen door de Rijksoverheid uitgewerkt
zullen worden om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het gebruik van vislood stopt.
Spoor 1 Communicatie en bewustwording loodvrij vissen
Spoor 1 richt zich op het ontwikkelen van een communicatiestrategie. Deze heeft ten doel
om een cultuuromslag bij sportvissers te bewerkstelligen, zodat zij met milieuvriendelijke
loodalternatieven gaan vissen. Het is aan Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de
Unie van Waterschappen, Dibevo, en de Rijksoverheid om deze strategie uit te werken. Een
onderdeel van de strategie zal het informeren over de pilotgebieden voor loodvrij vissen zijn.

Via de eigen website zal Noorderzijlvest, net als de andere betrokken partijen, over deze
gebieden en de daaraan verbonden activiteiten communiceren. Het initiatief voor het
organiseren van deze activiteiten, zoals loodinwisselacties en loodvrije viswedstrijden, ligt bij
derden, maar Noorderzijlvest is bereid hieraan een bijdrage te leveren.
Spoor 2 Intentie om te komen tot pilotgebieden voor voorlichting over loodvrij vissen
Noorderzijlvest en Sportvisserij Groningen-Drenthe kunnen samen één of meerdere wateren
aanwijzen in het beheergebied van Noorderzijlvest waarin tijdelijk of permanent niet mag
worden gevist met stoffen die een negatieve invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit
en de ecologie. Met het aanwijzen van deze gebieden is in de ‘Huurovereenkomst volledig
visrecht’ voor de periode 1 september 2019 tot 31 augustus 2025 reeds rekening gehouden.
De pilotgebieden worden bij Sportvisserij Nederland, de landelijke coördinator, gemeld voor
vermelding op de landelijke lijst. Noorderzijlvest zorgt ervoor dat zij op de hoogte blijft van
de landelijke ontwikkelingen en resultaten omtrent de pilotgebieden. In de pilotgebieden in
het eigen beheergebied kan Noorderzijlvest via bemonstering de waterkwaliteit monitoren
om inzicht te krijgen in het effect van een aanwijzing.
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