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Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 

Fractie Partij voor de Dieren 
  
   
 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

12 januari 2023  

 
2023003500/2023003804 J. Sloot 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Beantwoordingsbrief schriftelijke vragen ex art. 4.5 RvO van de fractie PvdD inzake 
broodvervuiling 

(0344) 64 90 90 
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. 
 
Het voeren van watervogels met brood is slecht voor het welzijn van watervogels, slecht voor de 
kwaliteit van water en het voeren van watervogels trekt andere dieren aan. Soms plaatsten 
waterschap en gemeenten daarom waarschuwingsborden over de nadelige gevolgen van het 
voeren van watervogels. De Partij voor de Dieren heeft deze bestuursperiode navraag gedaan 
binnen dit waterschap, maar ook bij alle inliggende gemeenten over wat het beleid hiervoor is en 
wie verantwoordelijk is. Er lijken geen duidelijke afspraken te bestaan ten aanzien van het plaatsen 
van deze waarschuwingsborden. 
 
Vraag 1: Onderschrijft het college de hiervoor genoemde nadelige gevolgen van het voeren van 
watervogels? 
 
Antwoord: Het college onderschrijft dat een teveel aan voeren negatieve invloed heeft op het welzijn 
van watervogels en impact heeft op de waterkwaliteit.  
 
Vraag 2: Onderschrijft het college het gebrek aan duidelijke afspraken met de gemeenten ten 
aanzien van het plaatsen van informatieborden bij oppervlaktewateren? 
 
Antwoord: De problematiek van voeren is lokaal maatwerk. Als het bijvoeren tot problemen leidt dan 
worden er maatregelen getroffen in afstemming met de gemeente. Dit kan zijn communicatie naar 
burgers of het plaatsen van borden. 
 
Vraag 3: Is het college bereid om voor de zomer van 2023 bij de oppervlaktewateren waar 
watervogels door inwoners worden gevoerd (dus bij probleemlocaties), informatieborden te 
(laten) plaatsen, al dan niet in samenwerking met de gemeenten? (a) Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord: Het waterschap heeft voor dit doel reeds borden beschikbaar en deze worden telkens als 
er een probleem wordt aangekaart terstond geplaatst. 
 
Vraag 4: Inwoners zijn de ogen en oren van het waterschap. Indien het college niet bereid is 
gehoor te geven aan vraag 3, is het college dan bereid om een informatiebord alsnog te plaatsen 
dan wel inwoners financieel te compenseren indien deze aangeven op eigen initiatief een 
informatiebord te willen plaatsen? En is het college bereid proactief inwoners over deze 
mogelijkheid te informeren? 
(a) Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3. 
 
 
We 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:  

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen) 

 


