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Onderwerp

 Uitvoering Kierbesluit

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie en het

verbeteren van de biodiversiteit.

Maar pal voor die nieuwe toegangspoort hangen de fuiken van vissers: de trekvissen

die de voorheen onneembare barrière passeren zwemmen recht in de fuiken van

vissers.

Het is toch niet te rijmen dat er 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het bevorderen

van de internationale vismigratie en het verbeteren van de biodiversiteit, dat er

financiële compensatie voor de vissers is, en dat  tegelijkertijd de positieve gevolgen

voor de natuur, de vissenstand en de biodiversiteit teniet wordt gedaan door de vissen

te vangen?

 

1. Kunt u de huidige stand van zaken weergeven m.b.t. het Kierbesluit?
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Rijkswaterstaat is in 2018 begonnen met een stapsgewijze invoering van het

Kierbesluit. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat het onderzoeksprogramma “Lerend

implementeren” opgezet. Daarin worden praktijkonderzoeken uitgevoerd naar

zoutverspreiding en naar het optimaliseren van de visintrek. De ecologische

effecten worden hierbij nauwgezet gemonitord, onder meer door zalmen van een

zender te voorzien en te volgen. 

De stand van zaken van het onderzoek is te volgen op de website van

Rijkswaterstaat: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/haringvliet-

haringvlietsluizen-op-een-kier/index.aspx

2. Volgens onze informatie mag zeer nabij de Haringvlietsluis nog steeds gevist worden,

terwijl het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie

en het verbeteren van de biodiversiteit. Klopt deze informatie? Zo ja, bent u bereid er

bij het Rijk op aan te dringen op een visvrije zone voor de Haringvlietsluis aan de

zeezijde? Zo nee, waarom niet?
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Aan de zoetwaterzijde van de Haringvlietsluizen vindt op dit moment geen

beroepsvisserij plaats. Aan de zoutwaterzijde geldt al een zone van 250 meter waarin

alle visserij verboden is en een zone van 500 meter waarin visserij met fuiken en

sleepnetten verboden is. Daarnaast geldt een terugzetverplichting voor alle meer

zeldzame trekvissoorten, indien die buiten deze zones toch worden bijgevangen. In

2019 heeft de Tweede Kamer een aantal maal vragen gesteld aan de Minister van

LNV over dit onderwerp en heeft verzocht om aanvullende maatregelen, zoals een

grotere visvrije zone, te overwegen. In reactie op de vragen vanuit de Kamer hierover

heeft de Minister van LNV aangegeven dat eventuele verdergaande maatregelen

wetenschappelijke onderbouwing behoeven. Daarbij heeft ze toegelicht dat uit eerder

onderzoek blijkt dat de impact van de visserij op vismigratie beperkt lijkt. De Minister

van LNV heeft toegezegd haar beleidsvoornemens ten aanzien van visserij op deze

locatie begin 2020 naar de Kamer te zullen zenden. Wij zijn met u in afwachting van

deze brief. 

 

3. Sinds 2018 staat de Haringvlietsluis daadwerkelijk regelmatig op een Kier. Hoe vaak

staat de Haringvlietsluis op een kier?
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De openingen zijn afhankelijk van het lopende onderzoek en van de rivierafvoeren.

Rijkswaterstaat kan daarom nog geen uitspraak doen over het verwachte gemiddeld

aantal openingsdagen per jaar. Het WNF verwacht op basis van onderzoek van

Bureau Stroming dat de Kier gemiddeld per jaar ongeveer 100 dagen gesloten zal

blijven.

 

4. In de zomer van 2017 is Rijkswaterstaat gestart met metingen rondom het Haringvliet.

Vier zogenoemde meetschepen monitoren het zoutgehalte in het water. Kunt u

aangeven wat de effecten ervan zijn tot nu toe?
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De zoutgehalten worden gemeten in het lopende onderzoeksprogramma, waarover

Rijkswaterstaat nieuwsberichten plaatst op haar website. Actuele zoutgehalten zijn

voor iedereen te volgen via www.waterinfo.rws.nl.
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