
 

 

 

 

Aan; het College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Rivierenland 

Betreft; Onregelmatigheden bij vispassages 
Schriftelijke vragen volgens artikel 4.5 RvO. 
 

              Wijchen 27-08-2020 

 

Geacht college, 

De fractie van 50PLUS heeft kennisgenomen van een aantal onwenselijke 

ontwikkelingen. Het is de fractie ook bekend dat er met regelmaat gevist wordt in de 

zogenaamde vispassages, dan wel te dicht op stuwen en andere kunstwerken waar 

Vissen zich ophouden tijdens o.a. de vistrek en tijdens het zoeken naar een 

natuurlijke weg zoals b.v. via een vislift of trap etc.   

Het waterschap Rivierenland heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in vispassages, 

slimme oplossingen en hebben hier ook een prijs voor innovatie voor gewonnen. In 

een aantal wateren is het al wettelijk verboden om binnen 75 meter stroomafwaarts 

van een stuw te vissen dan wel om in of vlakbij een vispassage te vissen (art. 28c 

Uitvoeringsregeling visserij). Op grond van art. 9 Reglement voor de binnenvisserij 

1985 kan de minister nog meer wateren aanwijzen waarin het verboden is om te 

vissen binnen een bepaalde afstand van vispassages, stuwen, sluizen en gemalen.  

Grote delen van de Linge en veel gebieden in het beheersgebied van het 

Waterschap zijn Natura 2000 gebieden en zijn er al beperkingen voor de (sport) 

visserij. Op dit moment lijkt er een ontwikkeling gaande te zijn met betrekking tot 

georganiseerde stroperij.  

Buiten het feit dat er gevist wordt met hengels in vispassages (wat ook verboden is) 

zijn er nu ook voorvallen bekend van vissen met netten etc. in vispassages en bij 

stuwen en sluizen. Met name door Oost Europese groepen die mogelijk niet op de 

hoogte zijn van de regelgeving in Nederland.  

 

 

 



 

De fractie 50PLUS vindt het signaal verontrustend heeft hier een aantal vragen over: 

• Is het verboden om in de vistrappen, kunstwerken in beheer van het 

Waterschap te vissen etc.  

• Bent u op de hoogte van hetgeen wat 50PLUS in de inleiding schetst? 

• Zo ja, deelt u deze zorgen met 50PLUS 

• Heeft u een specifiek handhavingsbeleid visserij, en met name op vissen 

(stroperij) in de buurt van kunstwerken, en vistrappen etc.?  

• Houd u actief toezicht op dit soort activiteiten? 

• Zijn er afspraken met andere toezichthouders en beheerders specifiek op 

toezicht en handhaving visserij en stroperij?  

• Zo niet, bent u bereid om deze onwenselijke ontwikkeling te vertalen in beleid 

en actieve handhaving?  

• Als er handhaving en toezicht plaatsvindt, kunt u aangeven hoeveel en hoe 

vaak er verbaliserend is opgetreden?  

• Tot slot zijn er voor soorten ook gesloten periodes en is er een terugzetplicht. 

Hoe gaat het waterschap hier mee om en op welke wijze wordt dit 

gehandhaafd?  

 

Met vriendelijke groet, 

De 50PLUS- Fractie WSRL 

Theo Weijers, bestuurslid 
t.weijers@wsrl.nl 
 
Anton van Straten, burgerlid 
a.v.straten@wsrl.nl 
 
Jan Opschoor, fractievoorzitter 
Anneke Zwijnenburg, burgerlid 
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