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Geachte leden van Provinciale Staten van Flevoland en leden van de Commissie Ruimte, Natuur en
Duurzaamheid,

Voor uw vergaderingen van 22 september en 13 oktober 2021 brengt Stichting Gezond Water (SGW) het
volgende onder uw aandacht met het verzoek dit in uw advisering/besluitvorming mee te nemen.

Op 14 juni is Gedeputeerde Staten van Flevoland benaderd over vislood. Met de bijgesloten brief is GS
gevraagd welke acties zij onderneemt voor het vislood. Tegelijkertijd is aandacht gevraagd voor de andere
Zeer Zorgwekkende Stoffen en zware metalen die sportvissers, overigens onnodig, gebruiken en achterlaten
in de Provincie Flevoland.
Reactie van GS hierop was “uw reactie is binnengekomen na de sluiting van de inzage termijn en daarom
niet meegenomen in de antwoordnota”. De inhoud van het verzoek is u waarschijnlijk niet bekend. Daarom
dit schrijven, enerzijds informerend anderzijds met het verzoek het onnodige verlies van ZZS en zware
metalen door de sportvisserij te doen stoppen. Het visrecht is daarvoor een goede mogelijkheid die ook
anderen inzetten.
Al vanaf 2014 wordt aan de Provincie Flevoland aandacht gevraagd voor het vislood. Met brieven over de
Emissieregistratie over het verlies van vislood in het water (Deltares 2013), het gebruik van
loodlossystemen, of aandacht voor het vislood bij het uitgeven van visrecht voor het vissen in wateren van
de Provincie Flevoland. De reactie van Gedeputeerde Staten is samengevat steeds hetzelfde; wij
onderschrijven uw zorg maar doen zelf niets (voor detail zie de reacties, kenmerken 2612279, 2842898,
334297/CHZ_HH-83084, 1977310, 1935433). Ook op andere manieren is aan de Provincie Flevoland
gevraagd aandacht voor het vislood te hebben, bijvoorbeeld met een verzoek aan de leden van PS om bij de
coalitieplannen na de verkiezingen dit aspect van de sportvisserij mee te nemen.
Maar anderen moeten voor de Provincie Flevoland het vuile werk opknappen en natuurlijk spreekt GS
vertrouwen uit over de aanpak van en door anderen. Of GS verschuilt zich achter wet- en regelgeving met er
worden geen normen overschreden, of er is in de Visserijwet geen verbod op het gebruik van vislood. Wat
de Wet natuurbescherming, de Waterwet of de Provinciale Milieuverordening (voor milieubeschermingsgebieden) voorstaan over onnodig inbrengen van verontreiniging of gevaarlijke stoffen is voor GS kennelijk
niet relevant. Ook het voorkomen van onnodig lozen en gebruiken van Zeer Zorgwekkende Stoffen
ingevolge het Nationale ZZS-beleid en het toepassen van Best Beschikbare Technieken, krijgen bij GS geen
aandacht.
Recent hebben de effecten van lood voor de menselijke gezondheid bij Tata Steel aandacht, de effecten
voor bodem, water en de flora en fauna van lood zijn voldoende bekend. Het ECHA beperkingsvoorstel voor
23 maart 2021 gaat daar uitgebreid op in.
Als de ambitie van Provincie Flevoland, zoals verwoord in het ontwerp Waterprogramma is de kwaliteit van
het leefmilieu te verbeteren, menselijk handelen zo minimaal mogelijk invloed te laten hebben, en aanpak bij
Stichting Gezond Water zet zich in om verontreiniging van watersystemen te voorkomen en verminderen.
Doel is het aquatisch milieu te beschermen en nadelige gezondheidseffecten voor de mens en fauna & flora te voorkomen.
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de bron en effect gerichte maatregelen voor te staan, waarom doet GS dan zelf niets aan het voorkomen
van het onnodige gebruik en achterlaten van vislood?
De Provincie Overijssel neemt een verbod op het gebruik van vislood op in het visrecht dat zij uitgeeft (vanaf
het derde kwartaal 2021). Staatsbosbeheer verbiedt het gebruik van vislood in het visrecht sinds april 2019.
Waarom doet de provincie Flevoland dit niet eveneens?

Met vriendelijke groet,

Ton de Jonge
Voorzitter

P.S.
Het gebruik van vislood is onnodig, er zijn meer dan 1000 alternatieven voor verkrijg- en beschikbaar. BBT
voor visgewichten is toegekend (Waterschap Brabantse Delta). Alternatieven gebruiken geeft volgens ECHA
3 % meerkosten voor een sportvisser. Sportvissers gebruiken naast lood ook onnodig andere ZZS en zware
metalen zoals tin, zink, koper, RVS, wolfraam, nikkel en kobalt. Al dat gebruik en verlies vindt ook plaats in
Natura 2000-gebieden en milieubeschermingsgebieden waar Provincie Flevoland verantwoordelijk voor is.

Bijlage: brief aan GS van 14 juni 2021
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