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Vraag bufferstroken GLB

Volgens het nieuwe GLB gaat er langs watergangen een bufferstrook van 3 meter gelden. Er wordt
gefluisterd dat Nederland ervoor gaat pleiten hierop een uitzondering te maken. Mogen we ervan
uitgaan dat de gedeputeerden van N-H hier hun vinger tegen gaan opsteken?

Antwoord

Het klopt dat in het nieuwe GLB als conditionaliteit bufferstroken van drie meter gaan

gelden. Een land kan daar echter onderbouwd van afwijken. Door de vaststelling van het
7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn heeft de regering in

november 2021 feitelijk al besloten van de drie meter af te wijken en hierover in gesprek

te gaan met de EC. Zie met name paragraaf 5.4.3.1 van het actieprogramma en tevens de
desbetreffende brief van de toenmalige LNV-minister Schouten aan de Tweede Kamer.
Beide documenten zijn in te zien via deze link. Het heeft ons inziens dus geen zin om,
mochten we dat al willen, bezwaar aan te tekenen tegen deze afwijking.

Vraag vislood 1

In de commissievergadering had u het over juridische bezwaren tegen het opnemen van een

verbod op het gebruik van vislood in de provinciale visverhuurcontracten. Kunt u dit toelichten?

Antwoord

In juli 2020 werd in opdracht van het ministerie van LNV het rapport ‘Verkenning

juridische mogelijkheden sportvisserij loodvrij’ uitgebracht (hier te downloaden). Daarin
wordt onder andere, in paragraaf 2.3, ingegaan op de knelpunten van privaatrechtelijke
sturing. In paragraaf 2.4 wordt concluderend het volgende gesteld: De Visserijwet en

onderliggende uitvoeringsregelgeving stellen geen beperkingen aan het gebruik van lood
in de visserij. Publiekrechtelijke generieke sturing op loodgebruik door regulering in de
Visserijwet is niet mogelijk binnen de huidige doelstellingen van de Visserijwet en vergt
dus een wijziging van de doelstellingen van die wet. Hoewel de Visserijwet geen
bepalingen over lood bevat, kunnen over de (privaatrechtelijke) band van het
eigendomsrecht of een beperkt recht om te vissen mogelijk wel beperkingen worden
gesteld aan het gebruik van lood als werpgewicht. Of dit werkelijk kan is vanwege
potentiële strijd met de Windmill-criteria of détournement de pouvoir (misbruik van
bevoegdheden) onzeker. Mocht het al mogelijk zijn, dan nog is de effectiviteit van
voorwaarden in schriftelijke toestemmingen of huurovereenkomsten echter sterk
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van heel veel verschillende privaatrechtelijke
partijen. Het gaat immers om overeenkomsten die alleen getekend worden als de
betrokken partijen het eens worden over de inhoud ervan. Bovendien kost het aanpassen
van lopende huurovereenkomsten veel tijd en moeite. De toepassing van het
privaatrechtelijke instrumentarium zal (als dit al mogelijk is) daarmee dus nooit een
generieke, landelijk dekkende regeling opleveren.
Vraag vislood 2

Kunt u ons informeren over het EU-verbod op vislood dat waarschijnlijk van kracht gaat worden?

Antwoord

In het kader van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij is in december 2021 verslag

uitgebracht. Hier kunt u onder meer het deelrapport ‘Uitkomsten spoor 4 – Wetgeving’

downloaden. In het rapport treft u onder meer de volgende passage aan: Er zijn inmiddels

stappen gezet om vislood te reguleren onder de Europese REACH-verordening. Met deze
stap vindt er momenteel op Europees niveau een verkenning plaats naar dwingende
regelgeving ten aanzien van vislood. De Europese Commissie heeft het European
Chemical Agency (ECHA) gevraagd om de gezondheids- en milieurisico’s te beoordelen
die gepaard gaan met het gebruik van, onder andere, vislood. Sportvisserij Nederland
heeft input geleverd in het voortraject hieromtrent. Het gepubliceerde restrictievoorstel
van het ECHA stelt als doel om de verkoop en het gebruik van lood in de jacht en
hengelsport in de EU te verbieden. Concreet wordt er een periode van maximaal 5 jaar na
implementatie voorgesteld om alle vislood te verbieden. Tot 25 september 2021 loopt een
publieke consultatie omtrent dit voorstel. Er volgen daarna nog diverse stappen, zoals een
risicobeoordeling en een sociaaleconomische analyse, alvorens de lidstaten een definitief
advies ontvangen. De verwachting is dat begin 2023 duidelijk is of en zo ja hoe dit verbod
vorm krijgt in de REACH-verordening. Het voorstel van het ECHA, waarbij in 2028 een
verbod op het in de handel brengen én gebruiksverbod voor vislood zal gelden, ligt in lijn
met de beoogde ambities van deze Green Deal. Verschillende Green Deal partners,
waaronder de Unie van Waterschappen en de ministeries van I&W en VWS zullen ook hun
input leveren in het proces.
Vraag septic tanks

Hoe zijn/worden septic tanks in het programma meegenomen?

Antwoord

Septic tanks worden aangelegd waar in buitengebieden aansluiting op de riolering niet

doelmatig of te duur is. Op dit moment is het nog zo dat gemeenten bij de provincie een

ontheffing van de zorgplicht stedelijk afvalwater dienen aan te vragen als geen aansluiting
op de riolering plaatsvindt. Het jaarlijkse aantal ontheffingsaanvragen is zeer beperkt.

Deze taak als bevoegd gezag voor het geven van ontheffingen is niet meegenomen in het
programma. De reden is dat deze provinciale rol na invoering van de Omgevingswet

(waarschijnlijk per 1 juli 2022) vervalt. Onder de Omgevingswet kan een gemeente zelf

bepalen op welke manier de rioleringstaak wordt ingevuld, en onder welke voorwaarden
de taak bijvoorbeeld aan bedrijven en/of burgers wordt gelaten.

Vraag risicokaart

Waarom is de risicokaart momenteel niet toegankelijk en wanneer is deze weer beschikbaar?

Antwoord

Risicokaart.nl is mogelijk getroffen door een lek in het Apache Log4j softwareproduct dat
in vele honderden, zo niet duizenden producten en applicaties wereldwijd is ingebouwd.
Apache Log4j wordt gebruikt voor het vastleggen van meldingen in software, onder

andere m.b.t. inlogpogingen. In december 2021 zijn er kwetsbaarheden in Apache Log4j

software vastgesteld, waardoor heel veel vertrouwelijke gegeven op straat kunnen komen

te liggen. Dus alle softwareproducten die gebruik maken of waarvan het vermoeden is dat
die gebruik maken van Apache Log4j software zijn offline gehaald, waaronder

Risicokaart.nl. Van heel veel van deze softwareproducten is het onduidelijk of Apache
Log4j software er onderdeel van is. Dat is moeilijk te achterhalen omdat heel veel

softwareproducten geen “ingrediëntenlijst” hebben. Vandaar dat uit voorzorg ook

risicokaart.nl offline is gehaald. Tot op heden (17 januari 2022) wordt onderzocht of
Apache Log4j software onderdeel is van de applicatie en een gevaar vormt.

