
Aan: het College van Dijkgraaf en Heemraden 

Van: fractie Natuur 

Betreft: vismigratie 

11-10-2019 

Geacht College, 

In de rondvraag van de vergadering van de commissie Water  9 september jl hebben wij vragen 

gesteld over vismigratie. Is er een plan, waar liggen de knelpunten, wat hebben gedaan om deze op 

te lossen en wat gaan we de komende tijd hieraan doen? Op de website van het waterschap en 

andere informatie die ons ten dienste konden wij hierover niets vinden. 

Helaas hebben wij nog geen antwoorden gezien. We weten niet waarom dat zo lang duurt maar het 

bemoeilijkt onze controlerende taak.  

 Inmiddels hebben wij uit andere bron wel informatie over dit onderwerp ontvangen. Onder andere 

hebben wij bijgaand concept plan  uit 2016 ter beschikking gekregen. In dit plan worden meer dan 

2000 vismigratieknelpunten genoemd, waarna na een uitgebreide selectie uiteindelijk tot 10 

knelpunten met topprioriteit is gekomen. 

Het plan is in samenwerking met tal van organisatie op het gebied van natuur en visserij tot stand 

gekomen, lezen wij in het document.  

Wij hebben vernomen dat de externen die hebben meegewerkt  aan het rapport niet zijn 

geinformeerd over wat er met het plan is of wordt gedaan. Uit contacten hebben zij begrepen dat 

“het bestuur er niets mee wil”. 

Verder hebben wij vernomen dat er vanuit het droomfonds voor het Haringvliet een aanbod van 

enkele tonnen is gedaan (50% van de kosten) om 1 van de 10 top knelpunten op te lossen. Op dit 

aanbod is geen reactie gekomen hebben wij vernomen. 

Wij willen opheldering over deze kwestie. 

Vragen: 

Klopt het dat bestuurlijk is besloten om met bijgaand concept plan niet te doen.? Is dit besluit 

genomen door het College of de VV? Waar ligt de bevoegdheid voor een dergelijk besluit? Graag 

ontvangen de tekst van een eventueel besluit. 

Wat is de relatie van vismigratie met de KRW? Wat zijn de verplichtingen van het waterschap op dit 

vlak? 

Wordt er nu gewerkt aan de uitvoering van dat plan? Zijn er al knelpunten aangepakt? Wat gaan we 

komende tijd hieraan doen? 

Klopt het dat externen die tijd en energie hebben  gestoken in ons plan niet formeel zijn 

geinformeerd over de voortgang?  Kan dat nog worden rechtgetrokken? 



Klopt het dat een aanbod van derden om mee te financieren aan het oplossen van een knelpunt is 

genegeerd? Graag alle ins en outs hiervan toelichten? 

In huis op orde spreken we ook o.a. over de aanpak van stuwen. Worden bij deze aanpak gelijk 

vismigratie knelpunten opgelost? 


