VisstandBeheerCommissie

Secretariaat: F.M.J. Schulte,

De Stichtse Rijnlanden.

Van Slingelandtlanen 120, 3445 EP Woerden
Tel. 0348-414629 email: fmjschulte@casema.nl

Beknopt verslag van de vergadering van het werkcomité van de
VisstandBeheerCommissie De Stichtse Rijnlanden, welke gehouden werd op
donderdag 10 maart 2011, te 20.00 uur in het verenigingsgebouw Avicultura, Singel
43 te Woerden.
Aanwezig: Ron Gast, voorzitter, Frans Schulte secretaris, Richard Trofimowizc, Wim
Huisen en Magnus v.d. Meer, leden visserij en Peter Heuts en Winfried van
Leeuwen, medewerkers HDSR.
Met kennisgeving afwezig; Co Valk, lid.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter open t de vergadering te 20.00 uur en stelt vast dat de leden de
vergadering wensen te beëindigen uiterlijk 22.15 uur. De heer Co Valk is
wegens omstandigheden thuis met zijn echtgenote niet in staat deze
vergadering bij te wonen.
2. Verslag vergadering 18 november 2010
Onder punt 2 staat dat Peter bioloog is, maar dat moet zijn ecoloog.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Ingekomen:
Brieven regio deelnemers
Brief HSV De Bilt
- Tekenen convenant
Email T vd Spiegel
- Aanpassing vismaatlatten veenweidenpolders
Uitgaand:
HDSR
- Gegevens monitoring L’wrd
HSV De Bilt
- Ondertekenen convenant
Div. Leden
- Deelname regiocommissies
Div. Leden
- Programma VBC
Deze brief zal nog naar de leden van de HDSR gezonden worden omdat die
deze kennelijk niet hebben toegestuurd gekregen.
Regio coordinatoren
- Toezending kaarten regio’s
Leden VBC
- Rekening contributie 2010/2011
HSV De Bilt
- Ondertekenen convenant
3 Leden
- Herinnering betaling contributie
HSV De Bilt
- Rekening contributie 2010/2011.
4. Organisatie: Stand van zaken:
1.

Hoe de bankrekening
De bankrekening is er op naam van HSV De Vaart Poscar VBC
Financiering
Uit de begroting zal blijken dat we geld tekort komen. We zullen
de organisaties moeten vragen bij te springen en eventueel als
er geen directe bijdrage komt van het maken van visplannen
projecten te maken met hun eigen begroting en de direct
belanghebbenden dat gezamenlijk moeten laten betalen.
Convenant, tekening leden
Alle in aanmerking komende leden hebben het convenant
getekend, als laatste HSV De Bilt.
Logo VBC
De zaken m.b.t. het logo staan even stil, omdat Wim intussen
penningmeester is geworden van de Federatie Gooi en Eemland
en daar heel veel uitzoek werk was te doen. Hij houdt deze zaak
in de gaten en zal zodra mogelijk dit opstarten.
5. Begroting VBC 2010/2011
Met enige toelichting van de zijde van Frans en Richard wordt de begroting
goedgekeurd en zal in de vergadering van de plenaire vergadering worden
gebracht en daar moeten worden vastgesteld. Inmiddels zal Winfried nagaan
of de plenaire zittingen inderdaad bij de HDSR gehouden kunnen worden in
de AB-zaal, met catering.
6. Stand van zaken visplannen
Sportvisserij Nederland heeft een methode ontwikkeld om op eenvoudiger
wijze dan het bestaande sjabloon een visplan te maken voor een waterschap.
Op 24 maart komt een medewerker van de POS daarover een uiteenzetting
geven hier voor onze VBC. Op dit moment zijn er twaalf toehoorders
aangemeld.
7. Stand van zaken uitgifte viswater.
De uitgifte van viswater in de Lopikerwaard ligt bij het bestuur. Zodra het
contract en de overige zaken als tarieven goedgekeurd zijn door het bestuur
gaat een en ander naar de Kamer voor de Binnenvisserij. Frans vraagt om het
contract ter inzage aan de VBC te sturen. Dit wordt toegezegd.
Winfried geeft aan dat het in de bedoeling ligt om alle contracten, ook de
bestaande en de gedoogbrieven, gelijk te trekken. Frans vraagt of dat alleen
de expiratiedatum betreft, omdat daar al overeenstemming over bestaat sedert
enige jaren, dat dit zou gebeuren. Winfried heeft het echter ook over de
huurprijzen. Frans geeft aan dat dat alleen een mogelijkheid is om dat bij de
leden gedaan te krijgen als het duidelijk is hoe de diverse tarieven en dus
prijzen van de viswateren komen te liggen. Daar ligt nog een forse taak voor
Winfried.
2.

8. Gebiedsplan Kamerik.
Ron heeft op vrijdag 11 maart een gesprek met de heer Beugeling van de
HDSR waarbij hij tevens de mogelijkheden om de hoogwatergebieden in het
Kamerikse gebied tegen te houden zal aansnijden. In Zegveld is het
gebiedsplan al in uitvoering, daar is niets meer te winnen, maar dat zal Ron
toch aansnijden.
9. Aanpassing vismaatlatten veenweidenpolders.
Het is een goed en duidelijk stuk van Ton vd Spiegel. Frans zal met hem
overleggen op welke wijze de VBC van dienst kan zijn met het verspreiden
van dit stuk naar belanghebbende organisaties als Sportvisserij Nederland, de
Combinatie van Beroepsvissers, de STOWA en de Unie van Waterschappen.
Peter zegt het stuk binnen de HDSR zeker te gebruiken en dit ook in te
brengen bij het uit te brengen advies van bureau Tauw.
10. Wat verder ter tafel komt.
Email van de heer Beemer over baggeren Achterrijn.
De inhoud van deze email en de daarin verwoordde voorstellen zullen
binnen de HDSR opgenomen worden met de baggerclub.
De VBC spreekt zijn zorg er over uit en ziet graag vastlegging binnen
de HDSR in de werkinstructies voor de aannemers.
11. Rondvraag.
Peter: Er gaat een evaluatie van de beleidsnota visstandbeheer van de HDSR
plaats vinden door middel van interviews van diverse personen, zoals Kees
Burger en Frans Schulte door een extern bureau. Frans zal Kees Burger
inseinen hierover.
Peter: Ook ten aanzien van het visstandbeheersplan voor de Lopikerwaard
zullen een aantal interviews worden gehouden. Daarnaast is er een
klankbordgroep die kan adviseren. De vragen formulieren worden
rondgezonden en aanvullingen daarop zijn welkom.
Magnus: Vraagt voor toezending van het visplan Lopikerwaard, gesplitst zoals
werd besloten, hem nog enige tijd te geven om te bezien of het plan wat hem
betreft zo naar de HDSR kan. Frans zal het plan pas na 25 maart a.s. aan het
HDSR bestuur aanbieden.
Voorzitter: De volgende vergadering wordt gehouden op 21 april a.s. ook in dit
gebouw.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit te 22.00 uur de vergadering.

3.

