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Fractie Partij voor de Dieren 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

22 oktober 2021 Sloot, Juul 

Onderwerp: Doorkiesnummer / e-mail: 

Antwoorden op vragen ex art. 4.5 RvO omtrent vissterfte Tiel (0344) 64 / j.sloot@wsrl.nl

Beste meneer/mevrouw, 

Hieronder treft u de antwoorden aan op de door u gestelde schriftelijke vragen conform artikel 4.5 
van het Reglement van Orde voor het Algemeen bestuur.  

De vragen zijn overgenomen en voorzien van een antwoord.  

Op 17 juni 2020 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld naar 
aanleiding vaneen bericht van een bezorgde burger over vissterfte bij de Kanaalstraat/Oude 
Medelsestraat in Tiel. Uit de beantwoording van deze schriftelijke vragen op 14 juli 2020 volgde dat 
een overstortschot zou worden geplaatst om te voorkomen dat de sloot opnieuw leegloopt en er 
opnieuw vissen zouden sterven. Recent is de fractie van de Partij voor de Dieren wederom 
benaderd door een bezorgde burger omdat op dezelfde plek als vorig jaar namelijk toch weer 
vissterfte voorkwam. Met het oog op het streven van het waterschap naar “een ecologisch gezond 
watersysteem waar vissen een belangrijke plek bij innemen” en naar aanleiding van de toezegging 
in de antwoorden die nog niet is uitgevoerd heeft de Partij voor de Dieren een aantal aanvullende 
vragen. 

1) Hoe kan het dat dit toegezegde overstortschot een jaar later nog niet is geplaatst? 

Het plaatsen van een overstortschot blijkt toch niet de oplossing te zijn om water in dit stukje A-
watergang en perskoker vast te houden. Het stukje A-watergang en de perskoker lopen namelijk 
leeg via de pomp in de voorhaven van het Amsterdam-Rijnkanaal. Teneinde dit te voorkomen moet 
de pomp voorzien worden van een naar beide zijden afsluitende klep. Hiervoor is opdracht gegeven 
aan de aannemer. Naar verwachting wordt het werk dit jaar, uiterlijk begin 2022, uitgevoerd.

2) Hoeveel prioriteit heeft het voorkomen van vissensterfte voor het college als dergelijke 
maatregelen niet tijdig worden genomen? 
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Veel, al het mogelijke wordt gedaan om flora en fauna te beschermen. 

3) Wanneer wordt dit overstortschot alsnog geplaatst? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

4) Welke maatregel gaat het waterschap nemen om het waterpeil in de sloot op de korte termijn 
weer op streefniveau te brengen? 

Door op korte termijn de drempel in de uitstroomopening van de perskoker tijdelijk te verhogen. 
Hiermee wordt voorkomen dat het stukje A-watergang over een lengte van circa 40 meter niet 
terugloopt in de perskoker. Het leeglopen van de perskoker zelf wordt voorkomen door het plaatsen 
van de eerdergenoemde afsluitklep.  

5) Hoeveel en van welke soort zijn er inmiddels vissen gestorven door het ontbreken van het 
overstortschot? 

Onbekend, hiervan wordt geen registratie bijgehouden.

6) Zijn er ook andere soorten, zoals planten en amfibieën, uit de sloot verdwenen ten tijde van 
droogte door het ontbreken van het overstortschot? 

Onbekend, hiervan wordt geen registratie bijgehouden. 

7) In navolging op vraag 4: gaat u maatregelen treffen om deze schade te herstellen? 
a) Zo ja, welke? 

De pomp wordt voorzien van een dubbelkerende (naar beide zijden afsluitende) afsluitklep, 
waardoor de huidige problemen tot het verleden zullen behoren. 

b) Zo nee, waarom niet? 

8) In de schriftelijke vragen van 17 juni 2020 is gevraagd of het waterschap beschikt over een 
lokale checklist voor calamiteiten met (dreigende) vissterfte door aanhoudende droogte. Het 
waterschap gaf hierop aan dat er geen checklist ‘droogte en vis’ was omdat calamiteiten met 
(dreigende) vissterfte door aanhoudende droogte slechts sporadisch voorkomen, door een veelal 
constante wateraanvoer. Het opstellen en implementeren van een dergelijke checklist werd 
daarom destijds niet nodig geacht. Bent u inmiddels van mening veranderd? 
(a) Zo ja, binnen welke termijn wordt deze checklist gemaakt? 

(b) Zo nee, waarom niet? 

Deze situatie komt sporadisch voor en betreft bij ons alleen de Bernardsluis bij Tiel en niet in de rest 
van het beheersgebied. Door het hier treffen van een aanpassing van technische aard wordt 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden.

voorkomen dat deze A-watergang niet meer droogvalt.

Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,          de dijkgraaf,   

Ir. Z.C. Vonk             prof. dr. J.C. Verdaas 

Bijlagen: geen 

Afschrift: archief (zonder bijlage) 


