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1

Inleiding

Korte toelichting op totstandkoming van het visplan, de aanleiding,
uitgangspunten, doelstellingen.
Als informatie voor het betreffende onderdeel niet aanwezig is, dit dan
vermelden. Per onderwerp dan aangeven wie/wat/wanneer aan informatie
gaat verzamelen. Dit bij voorkeur in hoofdstuk 5 als actie / maatregel
uitwerken.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het gebied en het beleid dat
betrekking heeft op visstandbeheer en visserij beschreven. In hoofdstuk 3
wordt de huidige situatie van de sport- en beroepsvisserij, het
visserijbeheer en de visstand beschreven. Onder andere een overzicht van
visrechten, visuitzetting en visonttrekkingen komen aan de orde.
De gewenste situatie en streefbeelden voor de visstand en vissreij worden
in hoofdstuk 4 beschreven.
De vergelijking tussen streefbeelden en de huidige situatie leidt tot
gewenste maatregelen, deze worden in hoofdstuk 5 beschreven.
In hoofdstuk zes worden de voorgenomen maatregelen getoetst.
En tot slot is in hoofdstuk een uitvoeringsprogramma opgenomen, om de
maatregelen ook daadwerkelijk te realiseren.
Het Visplan wordt besloten met bijlagen.

1-1

© 2010 VBC …

- Huidige situatie gebied en beleid -

Wijzigingsdatum:
11-06-2009

2

Huidige situatie gebied en beleid

2.1

Gebiedsbeschrijving en begrenzing
Korte beschrijving van het gebied en het watersysteem. Er kan vaak
worden verwezen naar bestaande plannen, visies, websites.
Gedetailleerde kaart in bijlage.

Figuur 2.1

Overzichtskaart plangebied

2.2

Beleid en beheer visstand, visserij en
watersystemen
Beschrijf kort het relevante beleid voor het visplan, daarbij kan verwezen
worden naar websites of rapporten.
Relevante beleidsthema’s zijn mogelijk:
• Regionaal beleid Kaderrichtlijn water
• Regionaal beleid Natura2000, verwijs bijvoorbeeld naar een
2-1
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•
•
•
•

beheerplan en neem relevante passages over.
Regionaal beleid of relevante nationaal beleid inzake Aalherstel.
Specifiek beleid van sportvisserijorganisaties
Specifiek beleid van beroepsvisserijorganisaties
Eventueel andere beleidsthema’s
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3.1

Huidige situatie visserij, visserijbeheer
en visstand

Visrechten en visserijgebruik
De huidige visrechtsituatie wordt kort beschreven, daarbij kan worden
verwezen naar een kaart en tabel die doorgaans als bijlage wordt
opgenomen
Het huidige visserijgebruik wordt kort beschreven, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen beroeps- en sportvisserij. Onderwerpen die
beschreven worden: sportvisserij typen /aantallen / kengetallen /
wedstrijden; beroepsvisserij idem (aantallen, typen visserij / vangtuigen),
vigerende/onderlinge afspraken.

Tabel 3.1
Naam

Tabel 3.2
Naam

3.2

Overzicht hengelsportvereniging
Gebied

Ledenaantal

Wedstrijden

Type visserij

Vangtuigen

Aantallen

Overzicht beroepsvissers
Gebied

Oppervlak

Visstand en viswatertype
Beschrijving van aanwezige viswatertypen (ook conform KRW) en een
compilatie van gegevens (uit onderzoek, monitoring, registratie) en
typeringen van de visstand. Zo mogelijk een indicatie van trends en
relevante ontwikkelingen.
Beschrijving van visgemeenschap, voor zover gewenst:
soortsamenstelling en relatieve aandeel van soorten in biomassa,
lengtesamenstelling e.d. Dit onderdeel is vooral voor soorten die
geëxploiteerd (benut) worden. Het zal meestal gaan om een beknopte
beschrijving, waarbij verwezen kan worden naar andere rapporten e.d.
Presentatie in tabellen, grafieken, detailinformatie bij voorkeur in bijlagen
of verwijzingen.
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3.3

Visuitzettingen
Soorten, aantallen / hoeveelheden, locaties, zo mogelijk over laatste 10
jaar. Voor zover beschikbaar gegevens over evaluatieonderzoek van deze
uitzettingen. Zo mogelijk in tabel of grafiek.

3.4

Visonttrekking
Soorten, aantallen, hoeveelheden, visserijinspanning (bijv. fuiknachten,
hengeluren e.d.). Het betreft uitsluitend soorten die worden onttrokken
t.b.v. economische exploitatie en/of eigen consumptie. Betreft ook
bijvangsten en overige onttrekking/sterfte als gevolg van de visserij.

3.5

Vismortaliteit
Onttrekking of sterfte van vis door bijv. vogels, gemalen, uitspoeling,
bijvangst in muskusrattenbestrijding, stroperij e.d. Beschrijving
kwalitatief, zo mogelijk kwantitatief

3.6

Visserijkundig onderzoek, monitoring en
vangstregistratie
Beschrijving van uitgevoerde onderzoeken (zo mogelijk over periode
laatste 5 jaar), met overzicht belangrijkste uitkomsten. Betreft ook evt.
onderzoek t.b.v. waterbeheer en uitkomsten van vangstregistratie
(hengel) en overige vangtuigen (beroep).

3.7

Regelgeving
Beschrijving van regelgeving aan sportvissers, beroepsvissers in
schriftelijke toestemmingen; relevante bepalingen uit
huurovereenkomsten; evt. aanvullende regels vanuit verhuurders /
eigenaren zoals keurbepalingen, toegankelijkheid e.d.

3.8

Controle en handhaving
Beschrijving van huidige controle, stroperijaanpak (wie, waar, wat,
frequentie en resultaten). Bij wie gaat het om controle door
verenigingscontroleurs, BOA's, AID/ KLPD. Bij controle door derden kan
het gaan om controle vanuit de waterbeheerder, terreinbeheerders e.d.

3.9

Bereikbaarheid en bevisbaarheid
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Algemene beschrijving met evt. lokale knelpunten, aangebrachte
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voorzieningen, wedstrijdtrajecten. Kan ook betrekking hebben op
looprechten, beperkingen vanuit specifieke functies e.d. Onderdeel is als
bestaand gebruik "verplicht" voor viswateren in Natura2000 gebieden.
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Gewenste situatie en streefbeelden

4.1

Visrechten en visserijgebruik
Beschrijving van wensen en streefbeelden

4.2

Visstand en viswatertype
Beschrijving van gewenste veranderingen in viswatertype / visstand, zo
nodig uitgedrukt in termen van biomassa, lengtesamenstelling. Hierbij
rekening houden met trendontwikkelingen, uitvoering KRW-maatregelen
e.d

4.3

Visuitzettingen
Beschrijving met onderbouwing van voorgenomen visuitzettingen.

4.4

Visonttrekking
Beschrijving met onderbouwing van voorgenomen visonttrekkingen. Bij
voorkeur op basis van Vissen met verstand en waar nodig met uitwerking
naar quota.

4.5

Vismortaliteit
Beschrijving van wensen en streefbeelden

4.6

Visserijkundig onderzoek, monitoring en
vangstregistratie
Beschrijving van voorgenomen visserijkundig onderzoek, op te zetten
registraties, monitoringsonderzoek vanuit waterbeheerder. Voor
registraties door visrechthebbenden is het van belang ook de
visserijinspanning te (gaan) registreren. Dit is o.a. nodig om beter inzicht
te krijgen in trendmatige ontwikkelingen in de visserij en de visstand.

4.7

Regelgeving
Beschrijving met onderbouwing van voorgenomen wijzigingen in de
regelgeving

4-1
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4.8

Controle en handhaving
Beschrijving van gewenste inzet voor controle (per controle-instantie).
Een deel hiervan kan ook gezamenlijk bijvoorbeeld bij een gewenste
gemeenschappelijke stroperijaanpak

4.9

Bereikbaarheid en bevisbaarheid
Beschrijving van wensen en streefbeelden, zo mogelijk uitgewerkt naar
lokale situaties, evt. kaarten toevoegen. Houdt rekening met Natura2000gebieden.
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Voorgenomen maatregelen

5.1

Visrechten en visserijgebruik
Beschrijving van concrete maatregelen (ook: acties, activiteiten), bij
voorkeur in tabelvorm.

5.2

Visstand en viswatertype
Idem (ook maatregelen die van derden worden gevraagd). Voor wat
betreft de eigen maatregelen vallen deze deels samen met de
maatregelen onder 5.3 of 5.4. Hiernaar kan worden verwezen.

5.3

Visuitzettingen
Idem

5.4

Visonttrekking
Idem, betreft uitvoering van de visserij naar type, locaties, perioden, evt.
quota's e.d.

5.5

Vismortaliteit
Idem (ook maatregelen die van derden worden gevraagd)

5.6

Visserijkundig onderzoek, monitoring en
vangstregistratie
Idem.

5.7

Regelgeving
Idem (meestal m.b.t. 5.4)

5.8

Controle en handhaving
Idem

5.9

Bereikbaarheid en bevisbaarheid
Idem (meestal maatregelen die van derden worden gevraagd).
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Toetsing voorgenomen maatregelen

6.1

Voortoets
Hier wordt per relevante maatregel een ‘voortoets’ uitgevoerd. Deze
wordt door of namens de gezamenlijke visrechthebbenden uitgevoerd in
VBC-verband. Hierbij wordt beoordeeld of de per visrechthebbende
voorgestelde, te nemen maatregel conflicterend kan zijn met
gezamenlijke doelen /streefbeelden en maatregelen van andere
visrechthebbenden. Zonodig kan hierover dan eerst bijstellend overleg
plaatsvinden. De VBC heeft geen besluitvormende bevoegdheid om
maatregelen goed of af te keuren, wel kan de VBC een beoordeling geven
en een advies aan betreffende visrechthebbende om een bepaalde
maatregel bij te stellen / passend te maken. Hierbij wordt getoetst aan
vastgestelde doelen voor water- en natuurbeheerder (KRW, N2000,
Aalverordening.)

6.2

Toetsing
Dit betreft de formele toetsing van voorgestelde maatregelen uit de
voortoets. De toetsing wordt uitgevoerd door de waterbeheerder (KRWdoelen), door het bevoegd gezag inzake de N2000 doelen en door de
minister van LNV (Aalbeheer). Voorgesteld wordt hiervoor de volgende
categorieën te gebruiken: maatregel heeft zeker positief effect op doelen
water/natuurbeheer; maatregel heeft mogelijk positief effect, maatregel
heeft geen effect of relevantie, maatregel heeft mogelijk negatief effect,
maatregel heeft zeker negatief effect. Maatregelen in de laatste categorie
kunnen niet worden uitgevoerd. Voor maatregelen met een mogelijk
negatief effect kan eerst nader onderzoek worden gevraagd. Voor de
andere categorieën geldt dat de betreffende maatregel kan worden
uitgevoerd.
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Uitvoeringsprogramma

Hier worden de getoetste en goedgekeurde maatregelen - eventueel in
tabelvorm - weergegeven. Deze worden aangevuld met een planning of
tijdpad, actor, kosten, financiering (naar wens) en eventuele
bijzonderheden.
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Overige zaken

8.1

Communicatie
Afspraken en uitvoering hoe het Visplan of delen daaruit zullen worden
gecommuniceerd. Betreft ook toezending (incl toelichting op goedkeuring
of afkeuring van betreffende maatregelen) naar verhuurder / LNV.
Daarmee wordt voldaan aan de verplichting die het ministerie van LNV de
huurders van visrechten heeft opgelegd via de huurvoorwaarden.

8.2

Monitoring en evaluatie
Afspraken hoe de VBC vorm gaat geven aan het volgen van de effecten
van beheermaatregelen /activiteiten en hoe de evaluatie daarvan
plaatsvindt.

8.3

Divers
PM [ bijv. overige afspraken], Financiering
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Bijlagen
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Bijlage I

Literatuur/gebruikte informatie

STOWA, 2002. Handboek Visstandbemonstering. Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer. Rapport 2002/07. STOWA, Utrecht.
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Akkoordverklaringen visplan
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Bijlage III

Tabel visrechten
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Bijlage IV

Kaarten

1) Kaart plangebied
2) Kaart visrechten
3) ..
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