
 

 
 

Amstel, Gooi en Vecht 
Wij benaderden de verkiesbare partijen bij de waterschappen in ons gebied en vroegen ze te 

antwoorden op onderstaande vijf vragen. In de afbeelding eronder zie je in één oogopslag hoe 

de partijen gereageerd hebben ten opzichte van de hengelsport. Onder de afbeelding kun je de 

uitgebreide antwoorden per waterschap verkiesbare partij downloaden en lezen. 

Vragen 

1. Wilt u de dialoog en samenwerking met de sportvisserij binnen uw waterschap? (Na 

voetbal – de tweede NOC/NSF sportbond van Nederland met meer dan 750.000 leden en 

ruim 1,7 miljoen recreatievissers)  

Ja/Nee Licht u toe. 

2. Staat u positief tegenover de hengelsport als algemene recreatievorm? 

Ja/Nee Waar ziet u kansen? 

3. Vindt u dat het waterschap een voorname rol speelt bij de bereikbaarheid en het 

bevisbaar houden van uw wateren?  

Ja/Nee Licht u toe. 

4. Bent u bereidt om de sportvisserij te faciliteren zodat mensen, jong én oud, veilig en 

verantwoord kunnen vissen?  

Ja/Nee Waar ziet u kansen? 

5. Vindt u dat het waterschap extra zou moeten investeren in de kwaliteit van de 

onderwaterwereld; het huis van de vis (waterkwaliteit, biotoop, migratie)?  

Ja/Nee Licht u toe. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Antwoorden van de deelnemende partijen 

Vraag 1 

Wilt u de dialoog en samenwerking met de sportvisserij binnen uw waterschap? (Na 

voetbal – de tweede NOC/NSF sportbond van Nederland met meer dan 750.000 leden 

en ruim 1,7 miljoen recreatievissers)  

 

 

Ja. Samenwerken met alle belanghebbenden in ons mooie waterschap 

vinden wij, ChristenUnie & AGV, belangrijk. Zo ook met de watersporters 

net als de andere recreanten die van het water genieten. De kennis van 

uw leden is nuttig voor bijv. voor het monitoren van de waterkwaliteit. 

 

 

 

 

VVD Amstel, Gooi en Vecht staat midden in de samenleving en staat 

daarom altijd open om het gesprek aan te gaan met iedereen die belang 

heeft bij het water, zo ook de sportvisserij.. 

 

 

 

 

Ja. Jazeker. We zijn er van overtuigd dat een goede samenwerking met 

de sportvisserij veel voordelen heeft. Zo hebben we gelijke belangen als 

het gaat om verbetering van de vismigratie. Er zijn waterschappen waar 

sportvissers bijvoorbeeld meehelpen met het uitzetten van glasaal. 

Verder hebben we beide belang bij een goede waterkwaliteit. Daardoor 

komen er meer soorten en ook dat is voor een sportvisser een goed 

idee. Natuurlijk zijn er ook best zaken die schuren, maar daar is een 

dialoog de beste manier om elkaar te vinden. Een voorbeeld is vislood. 

De PvdA is er voor dat vislood snel zal verdwijnen. Lood hoort niet in het 

waterkwaliteit. 

 
Hengelen wordt verboden. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen 

leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. 

 

 

 
Ja. Sportvissers blijken een oog- en oor-functie te vervullen. Zittend 

langs de waterkant hebben ze zicht op waterverontreiniging, overmatige 

verkleuring van water, overmatige plantengroei, ernstige stank, 

vissterfte, botulisme, milieuvervuiling, zwerfvuil op of aan het water, en 

andere denkbare (ongewenste) situaties bij of op het water. Een goede 

oppervlaktewaterkwaliteit is een kerntaak van een waterschap en in 

wederzijds belang van de sportvisserij. 

 

 

 

 



 

 
 

Vraag 2 

Staat u positief tegenover de hengelsport als algemene recreatievorm? 

 

 
Ja, hengelsportvissers, schaatsers, zwemmers en zeilers zijn allen 

recreanten in ons waterschap en genieters van het water. De CU is 

overigens wel een voorstander van loodvrij vissen. 

 

 
 

 

 

 

 

Ja. Wij zijn blij dat de hengelsport ook onder jongeren populair is. 

Sportvissers weten daarnaast als geen ander te genieten van de natuur 

en omgevingen waar je kunt vissen. De VVD wil dan ook een van de 

grootste volkssporten de ruimte geven en ziet zelfs mogelijkheden om 

sportvissers te laten helpen in het bestrijden van overbevolking van vis 

op sommige plaatsen. Zo kunnen sportvissers het waterschap helpen de 

natuur in balans te houden! 

 

 
Ja, we staan positief tegenover de hengelsport. Mede door 

bovenstaande opmerkingen, maar ook omdat we ons ervan bewust zijn 

dat de hengelsport voor veel mensen een goede manier is om het belang 

van het schone water te ervaren en waar mogelijk uit te dragen. 

 

 

 

 
Hengelen wordt verboden. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen 

leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. 

 

 

 
Ja. De hengelsport is een vorm van recreatie waarbij de deelnemers 

buiten in de natuur zich ontspannen, tot rust komen en kennis kunnen 

maken met onze flora en fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vraag 3 

Vindt u dat het waterschap een voorname rol speelt bij de bereikbaarheid en het 

bevisbaar houden van uw wateren? 

 

 
Ja, dat is wel afhankelijk van de gebiedsontwikkeling en de kerntaken. 

Belangrijke randvoorwaarden: recreatief medegebruik van water mag 

niet in strijd zijn met de kerntaken van het waterschap. 

 

 

 

 
Ja! Iedereen moet zonder zorgen kunnen ondernemen, zwemmen, 

recreëren of vissen. Schoon oppervlaktewater is hiertoe van 

levensbelang. Maar ook bereikbaarheid van de wateren. Dat betekent 

niet dat je overal moet kunnen vissen, zwemmen of recreëren. Om de 

natuur te behouden zullen bepaalde delen extra beschermd worden. 

 

 

 
Ja. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op initiatief van de PvdA 

een Nota Vis aangenomen. Daarin worden bereikbaarheid en 

bevisbaarheid expliciet benoemd. 

 

 

 

 

 
Dijken, wegbermen en bomenrijen worden natuurlijk ingericht met 

ruimte voor planten en dieren. 

 

 

 
   Ja. Het oeverbeheer is een van de taken van het Waterschap. Het 

Waterschap kan daardoor een belangrijke rol vervullen in het 

toegankelijk houden van de oevers voor de hengelsporters, rekening 

houdend met het beschermen van de ecologische waarden van de 

oevers. Het bevisbaar houden van het water hangt nauw samen met de 

waterbeheertaak van het Waterschap. Het waterschap handhaaft het 

waterpeil door afvoer van overtollig water en vasthouden en aanvoer in 

droogteperiodes. Hiervoor is nodig het water op diepte te houden 

(baggeren) en het maaien en verwijderen van overmatige waterplanten.  

 

 

 

 



 

 
 

Vraag 4 

Bent u bereidt om de sportvisserij te faciliteren zodat mensen, jong én oud, veilig en 

verantwoord kunnen vissen? 

 

 
Ja. Wij stimuleren eigen initiatieven van de hengelsportvereniging en 

staan open voor samenwerken. Het Waterschap houdt zich aan de 

kerntaken o.a. schoon en voldoende water waar de hengelsport visserij 

ook bij gebaat is. 

 

 

 

 
Ja. De VVD zet zich in voor de verbetering van de leefomgeving en de 

toegang tot recreatie en sport, dus ook voor de verbetering van de 

sportvisserij-infrastructuur, voor het verstrekken van educatie en 

informatie over verantwoord vissen, en voor het ondersteunen van 

maatregelen om de toekomst van de sportvisserij in Nederland te 

garanderen. 

 

 
Ja. De PvdA heeft in zijn programma expliciet vermeld dat er meer 

mogelijkheden moeten komen voor mensen met een beperking om te 

kunnen vissen. Dus we streven naar het bevorderen van de aanleg van 

vissteigers. 

 

 

 

 
Hengelen wordt verboden. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen 

leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. 

 

 

 

Ja. Dat willen we doen door onder andere te pleiten voor het realiseren 

van vissteigers voor personen met een beperking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vraag 5 

Vindt u dat het waterschap extra zou moeten investeren in de kwaliteit van de 

onderwaterwereld; het huis van de vis (waterkwaliteit, biotoop, migratie)? 

 

 
Ja. voor zover het past binnen de Nota Vis en de investeringen om de 

KRW doelen in 2027 te halen. 

 

 

 

 

 

 
Ja De VVD doet wat nodig is. Dat betekent dat wij moeten voldoen aan 

de Kader Richtlijn Water in 2027. De VVD wil daarom ook investeren in 

schoon oppervlaktewater. Dit zal leiden tot ruimte voor plant en dier.  

Het waterschap zal hierin moeten samenwerken met de provincie, 

landelijke overheid en gemeenten. Maximale inspanning en maatwerk is 

nodig, waarbij de kosten en oplossingen wel in evenwicht zijn. Iedereen 

moet zonder zorgen kunnen genieten van een gebied. 

 

 
Ja, wij moeten voldoen aan de KRW-normen en vis is daarin een 

belangrijke factor. Zoals we ook in ons programma hebben staan, is het 

behalen van de KRW-normen voor ons een belangrijke prioriteit. Vanuit 

de gedachte dat iedereen overal in ons oppervlakte water zou moeten 

kunnen zwemmen is het logisch dat dit betekent dat de kwaliteit van het 

water moet verbeteren. 

 

 
Ruimte voor vissen. Sluizen en gemalen worden aangepast, zodat vissen 

er veilig langs kunnen. 

 

 
Ja. Er ligt nog een grote opgave om de komende jaren verder toe te 

werken aan de Kaderrichtlijn Water. Daaraan is onlosmakelijk verbonden 

de verbetering van de aquatische ecologische toestand van onze 

wateren, waarin ook de visstand beter kan gedijen. Werken aan de 

kwaliteit van ons oppervlaktewater vraagt derhalve ook investeringen. 

 

 

 

Overige partijen 

Water Natuurlijk, CDA, De Groenen, DRPP, BBB en BvN hebben (nog) geen reactie gegeven op 

de gestelde vragen.  


