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Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In Natura 2000-gebied De Biesbosch wordt door zowel beroeps- als sportvissers gevist. De Biesbosch is een
Nationaal Park en een Natura 2000 gebied. De provincie heeft de taak om de Natura 2000-gebieden te
beschermen, zo min mogelijk te verstoren en een gunstige staat van instandhouding van diverse vissoorten
te behouden.
In het beheerplan Biesbosch1 staat over de beroepsvisserij het volgende (pag. 208): ‘Er is momenteel
onvoldoende zicht op de populatie trekvissen en de relatie met de beroeps- en sportvisserij om het precieze
effect hiervan op de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen vaststellen. Een onderzoek naar de
populatieomvang moet meer inzicht geven in de relatie tussen visserij en bestandsontwikkelingen van de
betreffende soorten in de Biesbosch.’
Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor
Toelichting vooraf van Gedeputeerde Staten.
Het vigerende Natura 2000 beheerplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister.
Voor de volgende Natura 2000 beheerplannen geldt dat de Provincie Noord-Brabant en de Provincie ZuidHolland hier verantwoordelijk voor zijn. Hierbij is afgesproken dat Noord-Brabant voortouwnemer is van
het Natura 2000 beheerplanproces, dit omdat het grootste deel van de Biesbosch (circa 6.000 ha / 2/3
deel) in de provincie Noord-Brabant ligt.
Daarnaast is de Provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen in het ZuidHollandse deel.
1.

Hoeveel beroepsvissers vangen op dit moment vis in de Biesbosch?
Er zijn vier beroepsvisserijbedrijven actief met beroepsmatige visserij binnen de Biesbosch .
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2.

Kunt u een overzicht geven hoeveel vis en welke soorten er jaarlijks door deze vissers worden
gevangen?
Nee, in dit gebied zijn vangstopbrengsten niet verplicht om te melden, hierdoor zijn officiële
vangstcijfers niet bekend.
De bevoegdheid voor regulering van – en vergunningverlening aan (beroeps)vissers in de Biesbosch
ligt bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Om u toch van een antwoord
te voorzien hebben wij deze vragen voorgelegd aan het ministerie. Hierbij treft u de antwoorden
van het ministerie aan.
Met de vergunning van de Minister is met het vissen met een zegen (vismethode) het visrecht
verleend op (alle) schubvissensoorten met uitzondering van snoek en baars. Daarnaast is het
vissen uiteraard alleen toegestaan binnen de kaders van de Visserijwet, die voor een groot
aantal (meer zeldzame) soorten bepaald dat deze moeten worden teruggezet, of dat hiervoor
minimum maten zijn ingesteld.

3.

Zo nee, waarom niet?Bent u dan bereid om in het belang van een gunstige staat van de visstand dit
te gaan bijhouden?Zo nee, waarom niet?
Zie de beantwoording van vraag 2. De Biesbosch is een binnenwater en voor visserij op binnenwater
gelden wettelijke bepalingen (Visserijwet). Met de regels die binnen de wet- en regelgeving zijn
opgesteld voor de beroepsvisserij wordt de regulering van een doelmatig beheer van de visstand
beoogd. Hierbij valt te denken aan eisen aan de vistuigen, minimummaten en gesloten tijden waarin
bepaalde vissoorten niet gevangen mogen worden. Daarnaast toetst de Kamer voor Binnenvisserij
op doelmatigheid van de visserij. Samengenomen is dit de wet- en regelgeving ter voorkoming van
overbevissing.
Ten behoeve van de Natura 2000-doelstellingen voor vissoorten vindt er op dit moment
onderzoek plaats naar de visstand, zie ook het antwoord op vraag 7.

4.

Is er een quota op de visvangst voor de beroepsvisserij in de Biesbosch?Zo nee, waarom niet?En
geldt er een quota voor de visvangst voor de sportvisserij in de Biesbosch?Zo nee, waarom niet?
Voor de beroepsvisserij geldt geen quota voor visvangst en voor de sportvissers geldt een
beperking wat betreft het aantal vissen dat zij mogen meenemen. Zie verder de beantwoording
van vraag 3.

5.

Welke vissoorten mogen door de beroepsvisserij gevangen worden in de Biesbosch?Hoe vaak en
door wie wordt dit gecontroleerd, evenals de controle op de quota als deze er zijn?
Voor de vissoorten zie de beantwoording van vraag 2.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de controlerende instantie voor wat
betreft alle Nederlandse (beroepsmatige) visserij. De organisatie van controle en handhaving ligt
bij de NVWA. Hoe vaak de NVWA controleert weten we niet, hiervoor verwijzen wij u door naar
de NVWA.

6.

En welke vissoorten door de sportvisserij?En voor welke van deze te mogen vangen vissoorten geldt
een meeneemverbod?
De sportvisserij heeft van oudsher van de Staat het schubvis-visrecht. Met de uitgifte van de Vispas
door de Sportvisserij kunnen sportvissers vissen met een hengel.
Sportvissers vissen uitsluitend op algemeen voorkomende vissoorten en op een aantal vissoorten
(beschermde soorten) mag wettelijk niet gevist worden.
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Een meeneemverbod geldt voor de vissoorten: karper, paling, snoek, Atlantische
steur, houting elft, fint, zalm, zeeforel, beekdonderpad, beekprik, rivierprik, elrits, gestippelde
alver, grote modderkruiper, kwabaal en meerval. Daarnaast gelden ook de regels binnen de wet en regelgeving die zijn opgesteld voor regulatie van een doelmatig beheer van de visstand .
7.

Is bekend wat de algemene visstand is in de Biesbosch?En is bekend wat de visstand is van de
toegestane te vangen vissoorten?
Ten tijde van het opstellen van het Natura 2000 beheerplan Biesbosch zijn de volgende aangewezen
vissoorten waargenomen: Bittervoorn, Fint, Grote- en Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad,
Rivierprik, Zalm en Zeeprik.
In 2024 staat de evaluatie van het beheerplan gepland en zo nodig wordt deze bijgesteld.
In 2021 is een onderzoek beschikbaar gekomen naar de visstand in het Benedenrivierengebied,
waaronder de Biesbosch (Vismonitoring Benedenrivieren, Wageningen Marine Research, 2021,
weblink: https://doi.org/10.18174/546767). Bij dit onderzoek is voor de meer algemeen
voorkomende vissoorten, in een groot aantal trekken en met verschillende vismethoden de visstand
in beeld gebracht.
Uit dit onderzoek blijkt dat in het gebied sprake is van een gezonde visstand met een evenwichtige
lengte-opbouw.
Naar de fint is door RAVON onderzoek gedaan (Kansen voor de Fint, RAVON, 2021).
Onderzoek naar de bittervoorn, kleine- en grote modderkruiper heeft in 2017 plaatsgevonden door
HAS (Vissoorten uit laagdynamische wateren in de Brabantse Biesbosch, HAS).
Daarnaast voert de Provincie Noord-Brabant op dit moment voor de hele Biesbosch een onderzoek
uit als voorbereiding op een passende beoordeling, dit om de effecten van beroeps- en sportvisserij
op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in de Biesbosch te kunnen duiden. Het onderzoek
gaat inzicht geven in de trends van deze soorten met als doel te bepalen wat de effecten zijn vanuit
visserij op deze soorten.
Naast de soorten die van belang zijn bij dit onderzoek, te weten de Bittervoorn, Fint, Grote- en
Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad, Rivierprik, Zalm en Zeeprik, wordt ook naar andere
vissoorten gekeken.
Dit zijn de vissoorten die van belang zijn als voedsel voor (niet) broedvogels (viseters) waarvoor
Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen zijn voorgeschreven.
De ontwikkeling van het visbestand in de Biesbosch is voor deze soorten van belang in het kader
van voldoende voedselbeschikbaarheid.

8.

Een aantal vissoorten, namelijk de bittervoorn, de grote modderkruiper en de fint, die voorkomen in
de Biesbosch, staat op de Nederlandse Rode Lijst Vissen. Is van deze vissoorten de visstand in de
Biesbosch bekend?Zo nee, waarom niet?Vindt monitoring plaats van deze vissoorten in de
Biesbosch?Zo ja, zijn deze monitoringsgegevens in te zien?
Zie de beantwoording van vraag 7.
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9.

Voor Natura 2000 gebied De Biesbosch gelden een aantal instandhoudingsdoelen. Zo zijn voor 9
vissoorten2 instandhoudingsdoelen opgesteld, waaronder het doel ‘uitbreiding van de populatie’
voor 5 vissoorten. Op welke wijze worden deze instandhoudingsdoelen gemonitord?En wat is de
huidige stand van deze 9 vissoorten?
Zie de beantwoording van vraag 7.

10.

Wat doet de provincie om de instandhoudingsdoelen van deze vissoorten te realiseren?
Uit de Natuurdoelanalyse Natura 2000 Biesbosch (aangeboden aan Provinciale Staten medio juli
dit jaar) die door ons is opgesteld, blijkt dat in de Zuid-Hollandse Biesbosch voldoende areaal
met potentieel leefgebied aanwezig is om de instandhoudingsdoelen te realiseren. De komende
periode is het van belang om populatiegegevens van deze soorten in kaart te brengen en
knelpunten te signaleren zodat gerichte maatregelen getroffen kunnen worden. Samen met het
onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Provincie Noord-Brabant (zie beantwoording van vraag
7) worden de resultaten meegenomen in het verdere proces van Natura 2000 beheerplan. Zie
hiervoor ook de beantwoording van vraag 14.

11.

Wat is het effect van de visvangst door zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij op de algemene
visstand voor de populaties broedende en visetende vogels in de Biesbosch waar eveneens vanuit de
Europese vogel- en habitatrichtlijn instandhoudingsdoelen voor zijn opgesteld?
Zie ook de beantwoording van vraag 7.

12.

Door de Sportvisbond wordt vis uitgezet in de Biesbosch om de visstand op peil te houden, zodat
sportvissers kunnen vissen in de Biesbosch. Is bekend hoeveel vis en van welke soorten de
Sportvisbond uitzet in de Biesbosch?En wordt bijgehouden hoeveel vis vervolgens weer wordt
gevangen?
Ja, in de Biesbosch wordt karper uitgezet. De uitzethoeveelheid komt neer op een halve kilo karper
per hectare en vindt om het jaar plaats.
Van de spiegelkarper wordt door een groep vrijwilligers bijgehouden waar en wanneer deze
worden teruggevangen.

13.

Hoeveel sportvissers zijn jaarlijks actief in de Biesbosch?Hoe wordt overlast door sportvissers in de
Biesbosch voorkomen?
Jaarlijks vinden er in het Zuid-Hollandse- en Noord-Brabants deel van de Biesbosch totaal ongeveer
8800 vissessies plaats.
Sportvissers zullen niet snel ‘overlast’ veroorzaken omdat de activiteit vissen gebaat is bij rust.

14.

Hoe wordt in het algemeen geborgd dat het Natura 2000-gebied voldoende wordt beschermd?
De minister van LNV stelt voor ieder Natura 2000 gebied een aanwijzingsbesluit op waarin
aangegeven is wat beschermd en welke natuurdoelen gerealiseerd moeten worden.
In Natura 2000 beheerplannen staat aangegeven wat er moet gebeuren om deze natuurdoelen te
halen. Deze beheerplannen worden opgesteld voor een periode van zes jaar.
Ter voorbereiding van een nieuw beheerplan dient eerst het oude beheerplan te worden
geëvalueerd. Gekeken wordt of er/welke veranderingen in het Natura 2000 gebied zijn geweest en
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welke ontwikkelingen plaats hebben gevonden in trend van soorten, kwaliteit en kwantiteit van het
leefgebied en omvang en kwaliteit van habitat.
Afhankelijk van de uitkomst worden in het nieuwe beheerplan (nieuwe) maatregelen opgenomen
om de natuurdoelen (verder) te realiseren.
Ten slotte is het gebied beperkt toegankelijk voor bezoekers en wordt er in het gebied toezicht
gehouden op de naleving van de regels uit de Wet natuurbescherming en specifiek voor de
vissoorten is er het toezicht op de Visserijwet. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 3.
15.

De provincie is verantwoordelijk voor het verpachten van de visrechten voor de provinciale wateren.
Zijn deze visrechten door de kamer van binnenvisserij verpacht?
Nee, de Kamer van Binnenvisserij controleert alleen of pachtovereenkomsten doelmatig zijn.

16.

Voor welke gebieden, voor welke periode en aan wie, heeft de provincie, of de kamer voor
binnenvisserij, visrechten verpacht?
In en om de Biesbosch zijn door de provincie Zuid-Holland geen (beroeps) pachtovereenkomsten
uitgegeven.

17.

Voor de Biesbosch is een visplan Rivierenland vigerend t/m 2016. Dit visplan wordt opgesteld door
een visstandbeheercommissie (VBC). Is een VBC ingesteld voor de Biesbosch?Zo nee, waarom niet?
De bevoegdheid voor het instellen van Visstandbeheercommissies’s ligt bij het ministerie van
LNV. Echter op dit moment is geen beleid van toepassing waarin de verplichting tot instelling van
een VBC en het opstellen van een visplan noodzakelijk is. Het beleid hieromtrent is per 2013
komen te vervallen en per 1 januari 2022 zijn ook de bepalingen hierover in de
huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen vervallen. In 2013 zijn alle VBC’s
geïnformeerd dat de verplichtingen tot deelname aan de VBC en het opstellen van een
gezamenlijk visplan niet langer geëffectueerd hoefden te worden.

18.

Is er een visplan voor de Biesbosch opgesteld voor de periode na 2016?Zo nee, waarom niet?En zo
ja, waar is dit visplan publiekelijk in te zien?Zo nee, waarom niet en kunnen wij dit visplan
ontvangen?
Zie de beantwoording van vraag 17.

19.

In een visplan staan bijzondere voorwaarden en beperkingen, zoals bijvoorbeeld ‘gesloten tijd
vissoorten’ en ‘minimummaten te vangen vissoorten’. Wordt het naleven van een visplan
gecontroleerd?Zo nee, waarom niet?Zo ja, welke instantie voert deze controle uit en hoe vaak en
hoe vaak is er handhavend opgetreden en waarvoor?
Zie de beantwoording van vraag 17.

Den Haag, 6 september 2022
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
waarnemend secretaris,
voorzitter,
ir. J.C. van Ginkel MCM
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