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Colofon 

Deze nota van antwoord is een uitgave van het Ministerie van Economische zaken in 

samenwerking met de provincie Zuid-Holland. 

 

 

Ministerie van Economische Zaken 

Directie Natuur & Biodiversiteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag  

Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 

 

Provincie Zuid-Holland 

Afdeling Water en Groen  

Zuid-Hollandplein 1 | 2596 AW Den Haag 

Postbus 90602 |2509 LP Den Haag 
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Deel A: Inleiding 

1 Inleiding 

In deze nota van antwoord beantwoorden de staatssecretaris van Economische 

zaken en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag in 

Donkse Laagten, de inspraakreacties op het ontwerp-beheerplan Donkse Laagten. 

Het ontwerp-beheerplan beschrijft om welke bijzondere natuurdoelen het gaat in 

Donkse Laagten en met welke maatregelen deze doelen behouden kunnen worden. 

De staatssecretaris en Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbeheerplan ter 

inspraak aangeboden om kennis te kunnen nemen van reacties en ideeën naar 

aanleiding van de voorstellen die in het beheerplan staan. De reacties zijn in deze 

nota van antwoord verwerkt. In dit document is de argumentatie terug te lezen 

waarom zienswijzen wel of niet tot aanpassing van het beheerplan hebben geleid. 

 

 

2 Proces 

De inspraakprocedure is aangekondigd met een kennisgeving in de Nederlandse 

Staatcourant van 29 december 2014. Van 29 december 2014 tot en met 9 februari 

2015 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbeheerplan. 

Tijdens deze periode konden belanghebbenden schriftelijk, via internet of mondeling 

reageren op de plannen.  

 

 

3 Inspraak 

De staatssecretaris en Gedeputeerde Staten ontvingen in totaal 1 reactie van 1 

inspreker. De zienswijze gaat over de beoordeling van een activiteit die onder 

bestaand gebruik valt: sportvissen. 

 

 

4 Vervolgprocedure 

Na verwerking van de resultaten van de inspraak en bestuurlijk overleg over het 

ontwerpbeheerplan hebben de staatssecretaris van Economische zaken en 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het beheerplan Donkse Laagten 

vastgesteld. Tegen het besluit om het beheerplan vast te stellen, is beroep mogelijk 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Het beheerplan is vastgesteld voor een periode van zes jaar. In die periode worden 

de ontwikkelingen in het gebied en de resultaten van de maatregelen gevolgd. Aan 

het einde van de looptijd van het beheerplan volgt een evaluatie die informatie 

levert voor het volgende beheerplan. Het beheerplan kan met maximaal zes jaar 

worden verlengd. 
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Deel B:  Inspraakreacties 

De nota van antwoord is anoniem opgesteld. De ingebrachte zienswijze wordt eerst 

omschreven. Daaronder staat in een cursief blauw lettertype het antwoord van de 

staatssecretaris van Economische zaken en Gedeputeerde Staten van de provincie 

Zuid-Holland.  

 

 

5 Bestaand gebruik 

De inspreker vraagt aandacht voor loodverlies bij sportvisserij, aangezien hier in het 

beheerplan niet op ingegaan wordt. In het ontwerpbeheerplan staat:  

‘Sportvissen heeft verwaarloosbare effecten op de instandhoudingsdoelen. Er zijn 

geen beperkingen of maatregelen nodig, mits de activiteiten op dezelfde wijze 

worden voortgezet. De activiteiten vallen in categorie 4a (niet vergunningplichtige 

activiteiten: geen mitigatie vereist)’ en ‘Negatieve effecten van sportvissen zijn dan 

ook dermate beperkt dat de invloed op de instandhoudingsdoelen als 

verwaarloosbaar is beoordeeld.’   

 

De inspreker is het niet eens met deze veronderstelling en brengt onderstaande 

onder de aandacht. 

 

Sportvissers gebruiken loden gewichten (vislood) en een deel hiervan blijft achter in 

het water. Deltares heeft in mei 2014 een emissieregistratie opgesteld en daarin 

komt de Nederlandse sportvisserij als de grootste bron van loodverontreiniging naar 

voren, ruim 500.000 kilo per jaar. Lood is giftig voor mensen en het is een stof die 

niet in het water hoort, het is dan ook een prioritaire stof in de KRW. Er zijn 

mogelijkheden om dit loodverlies te stoppen door bijvoorbeeld het gebruik van 

loodvrije visgewichten te verplichten en/of te stimuleren. 

 

Lood is genoemd als prioritaire stof in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit houdt in 

dat de verontreiniging van het watermilieu met deze stof geleidelijk moet worden 

verminderd door een vermindering van de emissies en verliezen van deze stof naar 

het watermilieu te bewerkstelligen. Ook al zijn er dankzij het milieubeleid van de 

afgelopen jaren geen overschrijdingen meer van de loodnorm o.a. in de 

Rijkswateren, verdere verduurzaming van het milieubeleid en dus ook het gebruik 

van milieuvriendelijke loodvrije alternatieven voor vislood in de sportvisserij, 

bijvoorbeeld gewichten die vervaardigd zijn uit ijzer, wordt onderschreven. De sector 

zelf dient daarbij het voortouw te nemen.  

Waterkwaliteit is niet opgenomen als instandhoudingsdoel in het aanwijzingsbesluit 

van Donkse Laagten. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het gebruik van lood door 

sportvissers significant effect heeft op de instandhoudingsdoelen van dit Natura 

2000 gebied. Het merendeel van het water is in handen van Staatsbosbeheer. In de 

wateren van Staatsbosbeheer wordt niet gevist. Daarnaast loopt er een 

boezemkanaal (Groote- of Achterwaterschap) van het waterschap door het gebied 

waarin gevist mag worden. Daar zou de door de inspreker beschreven situatie op 

kunnen treden. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat dit lood, zo dat er al is, 

een negatief effect heeft op de doelen van het gebied. Immers de betreffende 

soorten (kleine zwaan, kolgans en brandgans) halen hun voedsel in Donkse Laagten 

vooral van het vaste land en niet uit het water. De instandhoudingsdoelstellingen 

voor kleine zwaan, kolgans en brandgans in Donkse Laagten zijn hierdoor dan ook 
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niet in het geding. Het is dan ook niet nodig om beperkende maatregelen op te 

nemen in het Natura 2000-beheerplan voor Donkse Laagten.  
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