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Betreft: Afdoeningsbrief motie 2020-73 Verbeteren Visstand

Geachte raadsleden,

Op 5 november 2020 heeft u de motie Verbeteren Msstand (2020-73) aangenomen.

In de motie verzoekt u ons:
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 1 e Tussenrapportage 2021

Wij informeren u met deze brief over de stand van zaken ten aanzien van de bovenstaande verzoeken .

Visstand beheeradvies
In samenspraak met de Eerste Rijsoordse Hengelsport Vereniging 'De Waal’' (EHRV De Waal) is door
Kavibans het bijgevoegde rapport “visstand beheeradvies gemeentewateren Ridderkerk” opgesteld.

In het rapport worden maatregelen genoemd die de visstand kunnen verbeteren. De ontwikkeling van de
visstand wordt in sterke mate bepaald door de inrichting van het water, met name de typen boven- en
onderwaterplanten, de taludhelling en de oevervegetatie. Verbeteringen op het gebied van de
milieuomstandigheden, migratiemogelijkheden, waterplantengroei en het maaibeheer zullen de
leefomstandigheden van de vis verbeteren. Tevens zal het (regelmatig) uitzetten van vis de
aantrekkelijkheid van de wateren voor de sportvissers doen toenemen.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan over de volgende onderwerpen:
afstemmen van het maaibeheer op de visstand;
optimaliseren migratiemogelijkheden ;
tegengaan riooloverstorten;
baggerwerkzaamheden ;
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aanleggen van overwinteringsplaatsen;
bestrijden van kroos;
natuurvriendelijke oevers;
aanleggen van kunstmatige schuilplaatsen.

De genoemde aanbevelingen worden meegenomen in de Visie op Water. Als de gemeentewateren qua
waterkwaliteit en inrichting voor vis zijn geoptimaliseerd kan in principe een zichzelf in stand houdende
visstand ontwikkelen. Voor een snel verbeterde visstand wordt aanbevolen de komende jaren vis uit te
zetten

Financiën

De financiële consequenties voor bemonstering en het uitzetten van vis bedragen € 12.500 per jaar. Dit
zullen wij verwerken in de 1e tussenrapportage 2021.

Overeenkomst met EHRV

In 2016 is een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht afgesloten met de EHRV. Deze
overeenkomst loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2023. Voor het verlengen van de overeenkomst zal
overleg plaatsvinden met de EHRV over de wederzijdse verantwoorde}ijkheden zoals het behoud van de
visstand.

Voortgang
Het rapport van Kavitrans geeft aanbevelingen voor de inrichting van de watergangen. Dit wordt
meegenomen in de Visie op Water die in oveHeg met het Waterschap Hollandse Delta wordt opgesteld
De functie van het water waar bevissing plaats vindt zal vanuit het oogpunt van waterkwaliteit, de
verantwoordelijkheid van het waterschap, met hen afgestemd worden

Wij beschouwen hiermee de motie 2020-73 als afgedaan.
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ri/derkerk,

de burgemeester,

/ mw. A. Attema
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