VisstandBeheerCommissie

Secretariaat: F.M.J. Schulte,

De Stichtse Rijnlanden.

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

Aanwezig: Ron Gast, voorzitter, Frans Schulte,
secretaris, Wim Huisen en Co Valk en Richard Trofimowizc, vertegenwoordigers
hengelsport, Magnus v.d. Meer, vertegenwoordiger beroepsvissers, Winfried van
Leeuwen en Peter Heuts, vertegenwoordigers HDSR.

Beknopt verslag van de 1e vergadering van het werkcomité op donderdag 18
november 2010 ten kantore van het Groene Hart te Woerden.
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en geeft een overzicht van de doelen en
werkzaamheden van Het groene Hart.
2. Kennismaking
Ron was wethouder en ambtenaar van de provincie Zuid-Holland voor dat hij
voorzitter van het Groene Hart werd.
Frans is secretaris van diverse hengelsportorganisaties.
Peter is als bioloog verbonden aan de HDSR
Magnus is in dienst bij de Combinatie van Beroepsvissers.
Winfried is bij HDSR onder meer verantwoordelijk voor de uitgifte van
visrechten.
Richard komt via zijn bestuursfunctie van de HSV De Vaart Poscar in de VBC.
Co is bestuurslid bij de HSV De Rijnstreek.
Wim is bestuurslid van de AUHV.
3. Organisatie: Wie penningmeester?
Richard stelt zich beschikbaar om als penningmeester op te treden. Als het
nummer van de te openen bankrekening bekend is zal Frans de rekeningen
naar de leden de deur uit doen.
Hoe de bankrekening?
Dit wordt een rekening op naam van de HSV De Vaart Poscar met de
toevoeging “VBC”.
Financiering?
Richard en Frans zullen een begroting voor 2011 opstellen, rekening houdend
met te maken vergaderkosten etc. voor de regionale commissies. Bij projecten
zullen we moeten gaan shoppen bij de HDSR, Sportvisserij Nederland en de
Combinatie van Beroepsvissers.
Kostenvergoedingen?
Ieder kan zijn kosten declareren met bewijsstukken. Ron ontvangt een
onkostenvergoeding afhankelijk van de hoeveelheid acties etc., van € 50,00
tot € 100,00 euro per maand.
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Convenant, tekening leden?
HSV De Bilt heeft nog niet getekend. Er is nog geen antwoord op de brief van
26 oktober jl. die Frans verstuurd heeft ter zake. Winfried zegt te weten dat de
brief aan een verkeerd adres is gestuurd. Hij geeft dit aan Frans door.
Kees Burger heeft getekend onder voorbehoud dat het gestelde in artikel 2, lid
1 en de voetnoot daarvan ook van toepassing wordt op artikel 8 lid 2, van het
convenant. De vergadering besluit dat zo gehandeld zal worden en dat het
voorbehoud van Kees Burger dus niet langer nodig is, omdat artikel 8 lid 2
gelijk wordt gesteld aan het gestelde in de voetnoot van artikel 2, lid 1, derde
bolletje.
Logo VBC?
Gelet op de adviezen die zijn verstrekt, besluit de vergadering dat er een logo
ontwikkeld moet worden waarbij geen afhankelijkheid van de HDSR of VPSR
blijkt. Ger van Hout zal gevraagd worden de ontwerper die hij noemt te
verzoeken een logo te ontwerpen waarin de onderwerpen vis, hengelsport en
beroepsvisserij kenbaar zijn. Wim zegt voorstander te zijn van een logo in een
zeshoek, in vieren gedeeld, op grond van de vier gebieden van de HDSR. Hij
kent de ontwerper van het logo van de AUHV en zal deze vragen een ontwerp
te maken. Besloten wordt op beide sporen voort te gaan en daarna te kiezen
voor een definitief logo.
4. Organiseren van relatie met HDSR.
Eric van Capelleveen had vanavond een commissie vergadering bij de HDSR.
Daarom Peter en Winfried aanwezig. Peter zal wel vaker komen als adviseur
voor de HDSR.
5. Regio indeling.
De regio Oude Rijn wordt iets uitgebreid met de Oude Rijn tussen de Heldam
en Harmelen. Dit sluit beter aan bij de visserijkundige eenheid van deze rivier.
6. Regio coördinatoren.
Besloten wordt niet extra coördinatoren in het werkcomité te halen, maar de
aanwezige leden deze taak te laten vervullen. Uiteraard met ondersteuning
vanuit hun regio door bv. een vast “maatje”.
Wim neemt de regio Kromme Rijn voor zijn rekening.
Richard doet de Leidse Rijn regio.
Co gaat voor de regio Oude Rijn. (Daar is al een “maatje” bekend n.l. Rens
Oostenbruggen uit Woerden)
Magnus neemt de regio Lopikerwaard.
De secretaris van de VBC zal deze regiocoördinatoren daar waar mogelijk en
gewenst ondersteunen.
7. Visplannen: Op welke termijn?
Peter zegt dat hij offertes heeft gevraagd voor het opstellen van de
visstandbeheerplannen voor de vier gebieden. Hij heeft twee offertes
gekregen die hij nog moet bekijken.
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De bedoeling is alle visstandbeheerplannen in 2011 gereed te krijgen. De brief
voor de offerte aanvraag zal Peter ter kennisname naar Frans sturen, zodat de
VBC weet wat er gevraagd wordt. Tot 2015 heeft de HDSR de tijd om de te
nemen maatregelen uit te voeren die nodig zijn om aan de doelen van de
KRW te voldoen.
Hoe samengesteld: Elke regio apart of een masterplan +
aanvullingen met regionaal eigen zaken in een plan?
De vergadering besluit om te gaan voor een mastervisplan voor de voor alle
vier gebieden geldende zaken en dan per gebied een aanvulling te maken
voor de gebiedseigen zaken. Frans houdt ter zake een vergadering met de
vertegenwoordigers van de hengelsport en het beroep.
Besloten wordt dat per 1 april 2011 de regio’s een terugkoppeling moeten
geven over de stand van zaken m.b.t. de visplannen.
8. Uitgifte viswater. Alleen na een visplan?
Uitgifte van viswater kan wel plaatsvinden maar wel onder de bepalingen die
nu in het huurcontract (nieuw) staan. Gelijk trekken van de expiratie data is
een voornemen van de HDSR, tevens om de huurcontracten te
vereenvoudigen als de vele bepalingen die er nu nog in staan in de visplannen
komen te staan. Gelijk laten oplopen met de visplannen en advisering door de
VBC over de uitgifte van viswater.
9. Wat verder ter tafel komt.
Datum voor de volgende vergadering: Donderdag 10 maart 2011 zelfde plaats
en tijd als vandaag. De plenaire vergadering plannen eind mei.
10. Rondvraag.
Ron geeft aan dat de HDSR in de reguliere planvorming van HDSR zaken van
importantie en vis betreffend de zaken die voor de VBC van belang zijn garag
zo snel mogelijk aan ons meldt. Vanuit de ambtelijke kant wordt dat mee
genomen. Frans zal via Paul Blokdijk zien dat dat ook vanuit de bestuurlijke
kant gaat geschieden.
11. Sluiting.
Te 22.05 sluit de voorzitter de vergadering.
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