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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-748988146 DOS-2013-
0005015

Onderwerp

Verzoek om steun Actieplan Steur

  
Advies

1 . Vast te stellen de steunbrief aan Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en

Sportvisserij Nederland inzake het 1e Actieplan Steur in de Rijn. 

2. In te stemmen met het verzoek om het logo van Provincie Zuid-Holland op te nemen in het

1e  Actieplan Steur in de Rijn en daarmee aan te sluiten bij andere partijen waaronder de

Provincie Noord-Brabant.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het 1e Actieplan Steur in de Rijn.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . 1 e Actieplan Steur in de Rijn (“First Sturgeon Action Plan for the lower Rhine”)

2. Concept-steunbrief Zuid-Holland

3. Informatie sheet steur

4. Intentieovereenkomst ‘De Rivier als Getijdenpark’

5. Verzoek Visser Waterbeheer

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 1 september 2020 1 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de steur uitgestorven in de Nederlandse rivieren als

gevolg van overbevissing, watervervuiling en barrières in het water. Er is in het verleden divers

onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het haalbaar is om deze vissoort te laten terugkeren in de

Nederlandse rivieren. Zo zijn in 2012 en 2015 gezenderde jonge steuren uitgezet in de Waal en

Rijn om eventuele knelpunten in de rivier en aanvullende maatregelen in kaart te brengen. 

 

Recent is de laatste hand gelegd aan het 1 e actieplan Steur in de Rijn (voortaan: 1 e actieplan

Steur). Het doel van het 1 e Actieplan Steur is om komende tien jaar (2020-2030) de formele

verkenningsfase af te ronden naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een

herintroductieprogramma voor de Europese steur. De output van dit proces wordt gebruikt ter

voorbereiding van de beslissing voor het al dan niet officieel herintroduceren van de steur in 2030.

Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar de Rijn maar ook naar het Nederlandse deel van de

Noordzee. Vanuit het proces om te komen tot dit actieplan lijken er op voorhand geen grote

bezwaren of beperkingen zijn voor deze herintroductie. Wel moeten er mogelijk extra maatregelen

getroffen worden om dit gebied weer geschikt leefgebied voor de steur te maken. 

 

Het concept-Actieplan Steur is door de trekkers van het actieplan op ambtelijk niveau afgestemd

met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Ook is het Actieplan besproken

met het ministerie van LNV en I&W én met de Duitse en Franse overheden. Tot op heden lijkt

iedereen positief te staan ten opzichte van dit actieplan. 

 

Namens Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en Ark Natuurontwikkeling vraagt Visser

Waterbeheer aan Provincie Zuid-Holland om:

1 . Ondersteuning van het 1 e Actieplan Steur middels het gebruik van het logo in het

rapport;

2. Het toesturen van een steunbrief voor Actieplan Steur. 

 

Financieel en fiscaal kader

Met de vaststelling van deze brief en het gebruik van het logo van Zuid-Holland onderschrijven

Gedeputeerde Staten de urgentie en het belang van het 1 e Actieplan Steur. Met de vaststelling

van de brief en gebruik van het logo van Zuid-Holland worden geen financiële verplichtingen

aangegaan. In de toekomst wordt echter niet uitgesloten dat hier een verzoek voor komt. 

 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Met de vaststelling van deze brief en het gebruik van het logo van Zuid-Holland onderschrijven

Gedeputeerde Staten het belang van het 1 e Actieplan Steur. Vaststelling van de brief noch

gebruik van het logo heeft juridische consequenties.

 



3/4

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het Rijk heeft in 2013 een principebesluit genomen om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten

ten behoeve van vismigratie. Provincie Zuid-Holland was betrokken in de jarenlange aanloop van

dat besluit, maar heeft sinds het principebesluit geen formele rol meer. In 2018 is Rijkswaterstaat

gestart met een “lerende implementatie”.

 

In maart 2015 heeft Provincie Zuid-Holland de intentieovereenkomst ‘De Rivier als Getijdenpark’

getekend (zie bijlage). In deze intentieovereenkomst staat specifiek opgenomen dat de zalm en

steur hier ongehinderd van- en naar zee kunnen zwemmen. Dit programma loopt nog steeds. Het

1 e Actieplan Steur sluit aan bij de koers die Provincie Zuid-Holland hier heeft gekozen. 

 

De steur is daarbij een icoonsoort van Provincie Zuid-Holland: de soort is een indicatorsoort voor

vrijwel alle riviervissen en andere organismen die afhankelijk zijn van open verbinding met de zee.

Provincie Zuid-Holland wil met behulp van het instrument icoonsoorten inzetten op verbetering

van het leefgebied van steur, en daarmee voor het leefgebied van vele andere riviersoorten.

Steun aan het 1 e Actieplan Steur sluit aan bij het door Provincie Zuid-Holland gevoerde beleid.

 

3 Proces

 

Voor Provincie Zuid-Holland is het kierbesluit een belangrijk aandachtspunt: Voor een succesvolle

terugkeer van de steur valt niet uit te sluiten dat de Kier verder open zal moeten. In het Actieplan

Steur worden gevoeligheden hieromtrent ondervangen door deze alinea: “De afspraken over de

zoetwatervoorziening, die onderdeel zijn van het kierbesluit, mogen niet worden geschaad door

de herintroductie van de steur. Binnen de randvoorwaarden voor zoetwatervoorziening kunnen de

kansen voor vismigratie worden verbeterd door een groter afvoerdebiet via het Haringvliet.”.

Geadviseerd wordt om in de steunbrief hier extra aandacht voor te vragen.

 

Uit navraag bij de andere provincies is gebleken dat Provincie Gelderland haar logo niet

beschikbaar gaat stellen omdat de provincie terughoudend is met het laten gebruiken van haar

logo door initiatieven waarin de provincie geen partij is als opdrachtgever of als

subsidieverstrekker. Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven haar logo wel beschikbaar te

willen stellen mits Provincie Noord-Brabant niet de enige provincie is. Noord-Brabant stuurt echter

geen steunbrief. Er wordt aan Gedeputeerde Staten geadviseerd om zowel het logo van Provincie

Zuid-Holland te laten opnemen in het actieplan als de steunbrief te versturen. Gebruik van het

logo en het versturen van de steunbrief: 

- ondersteunt de koers die Zuid-Holland in 2015 heeft ingezet met betrekking tot het

programma “De Rivier als Getijdenpark”;

- sluit aan bij de inzet van Provincie Zuid-Holland voor het leefgebied van de icoonsoort steur;

- biedt een mogelijkheid om het belang van de zoetwatervoorziening te benadrukken bij deze

haalbaarheidsstudie;

- leidt niet tot juridisch consequenties maar ondersteunt de initiatiefnemers van het 1 e Actieplan

Steur.

Wel wordt geadviseerd om alleen het logo beschikbaar te stellen zolang Provincie Noord-Brabant

ook haar logo beschikbaar blijft stellen voor het 1 e Actieplan Steur. Toestemming voor het gebruik

van het logo van Provincie Zuid-Holland zal, na instemming van Gedeputeerde Staten, via de
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ambtelijke lijn worden gegeven.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

Vooralsnog is de planning om het 1e Actieplan Steur te presenteren tijdens de World Fish

Migration Day op 24 oktober 2020. De wijze waarop dit precies gaat gebeuren is in verband met

COVID-19 nog onbekend.

 


