
 

Motie 2020 - 73 

Motie verbeteren visstand 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

constaterende dat: 

1. er in 2018/2019, als gevolg van het verkeerd maaien door de aannemer van begroeiing in 

gemeentelijke wateren, veel vissen zijn gestorven; 

2. er in het coalitieakkoord 2018-2022 (Veel kleuren, één palet) aandacht wordt gevraagd voor 

de kwaliteit van (zwem)water en de visstand daarin; 

3. Waterschap Hollandse Delta dit jaar een visstand onderzoek doet in haar eigen wateren; 

4. het bestuur van de Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging “De Waal” gevraagd heeft om 

de komende drie jaar extra vis uit te zetten in de Ridderkerkse wateren om de visstand weer 

op peil te brengen;  

is van mening dat: 

een goede visstand een belangrijke graadmeter is voor de kwaliteit van de watergangen; 

verzoekt het college om: 

1. samen met de Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging “De Waal” een plan van aanpak te 

maken om vanaf 2021 de visstand in de Ridderkerkse wateren, die niet onder de 

verantwoording van Waterschap Hollandse Delta vallen, weer op peil te brengen; 

2. dit plan van aanpak ter kennis te brengen van de raad;  

3. als er financiële consequenties voortvloeien uit de uitvoering van het plan van aanpak deze te 

verwerken in de 1e Tussenrapportage 2021; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Pascal Slaa, Partij 18PLUS Jilles Soffree, Partij van de Arbeid 



Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 

Onderwerp is de visstand in de gemeente. Het college wordt verzocht deze vanaf 2021 weer op 

peil te brengen en daarvoor een plan van aanpak te maken samen met de Eerste Rijsoordse 

Hengelsport Vereniging. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 24 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, D66, 

SGP, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 5 (VVD, Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet), Burger op 1) 

Afdoening 

Afgedaan n.a.v. raadsinformatiebrief 9 april 2021 in de commissie Samen wonen 20 mei 2021. 
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