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Voor u ligt de derde VBC-Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door
Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers en is bedoeld voor
alle Visstandbeheercommissies (VBC’s) in Nederland.
Via de nieuwsbrief informeren we u via korte berichten over zaken die spelen in
het werkveld van de VBC. Meer informatie kunt u vinden op de VBC-website
www.visstandbeheercommissie.nl.
In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Afronding van het project Begeleiding VBC’s;

Visplannen, factsheets visserij en toetsing van visplannen;

De schaderegeling voor door dioxine gedupeerde beroepsvissers;

Kort VBC-nieuws.

Project begeleiding VBC’s
De Combinatie van Beroepsvissers en
Sportvisserij
Nederland
hebben
de
afgelopen drie jaren gezamenlijk het project
Begeleiding VBC’s uitgevoerd. Voor dit
project is subsidie van het Ministerie van
EL&I ontvangen. Resultaat van dit project is
onder andere een sjabloon voor visplannen,
23 visplannen, de oprichting van 10 VBC´s,
een speciale website voor VBC’s en een
landelijke contactdag voor VBC´s in 2010.
De looptijd van het project is medio 2011
verstreken. Om die reden kan de ondersteuning van VBC’s door de landelijke organisaties niet op hetzelfde niveau worden
voortgezet. Sportvisserij Nederland zal de
VBC’s op verzoek blijven ondersteunen bij
het op- en bijstellen van visplannen. Ook
individuele beroepsvissers kunnen gebruik
maken van deze ondersteuning. Doordat de
subsidie beëindigd is heeft de Combinatie
van Beroepsvissers geen middelen meer
om op aanvraag ondersteuning te bieden.
Het extra personeel dat op projectbasis was
aangenomen kan helaas niet verder gaan.
Vanuit de Combinatie blijft Arjan Heinen wel
aanspreekpunt voor beroepsvissers in
VBC’s.
Visplannen Rijkswateren
De visplannen voor de Rijkswateren zijn
allemaal voor 1 november 2010 bij Rijkswaterstaat ingediend voor de beoordeling.
Na de beoordeling door Rijkswaterstaat
heeft het Ministerie het eindoordeel lang op
zich laten wachten. Door de politieke
discussie over VBC’s en visplannen, is lang
onduidelijkheid gebleven over het vervolg
van de visplannen en de VBC’s. Inmiddels
heeft het Ministerie duidelijkheid gegeven
over de toekomstige koers. In een brief aan
de Tweede Kamer heeft staatssecretaris
Bleker gemeld dat de verplichting om een
visplan op te stellen voor ieder water in
Nederland in de Visserijwet zal worden
opgenomen. Het ministerie ziet op dat

moment ook een belangrijke toetsende rol
weggelegd voor de Kamer voor de
Binnenvisserij. Deze verplichting zal pas
na 2013 van kracht worden.
Nu de koers duidelijk is heeft het Ministerie
de VBC’s op de Rijkswateren uitsluitsel
gegeven over de visplannen. Alle VBC’s op
de rijkswateren hebben de opdracht
gekregen
de
opmerkingen
van
Rijkswaterstaat voor 1 oktober 2012 te
verwerken in het visplan.
Visplannen Waterschap VBC’s
Veel VBC’s voor waterschapsgebieden zijn
inmiddels bezig met het opstellen van een
visplan. Vanuit het project Begeleiding
VBC’s is daar vooral in 2010 en 2011
ondersteuning geleverd. Een aantal VBC’s
heeft inmiddels een eindconcept visplan en
in de VBC Aa en Maas zijn de sportvisserij
en het waterschap het al eens over het
visplan.
In een aantal waterschapsgebieden hebben
de visrechthebbenden gekozen voor
visplannen met een wat andere opzet dan
die voor de Rijkswateren. De waterschapsgebieden zijn vaak complex vanwege het
grote aantal wateren en de verschillende
watertypen. In een aantal gebieden is dan
ook gekozen voor visplannen uit twee
delen. Deel één is een algemeen deel wat
dezelfde opzet heeft als het reeds
bestaande sjabloon visplan. Deel twee van
het visplan is verder uitgewerkt in
‘factsheets visserij’. Een factsheet visserij is
in feite een zeer beknopt visplan voor één
waterlichaam. Door de compactheid is het
overzichtelijk en kunnen visrechthebbenden
in één oogopslag zien wat er op hun water
speelt. Een voorbeeld factsheet is te vinden
op www.visstandbeheercommissie.nl onder
het kopje visplan.
Het belangrijkste doel van het visplan voor
zowel sport- als beroepsvisserij is de
visserij te optimaliseren. Belangrijke doelen
zijn verder dat de inzichtelijkheid (in de
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visserij) voor de waterbeheerder en de
visrechthebbenden vergroot wordt en dat
verantwoording wordt afgelegd over de
activiteiten die de visrechthebbenden
ondernemen.
Toetsing visplannen
Voor de toetsing van de visplannen op
Rijkswateren is in 2010 een concept toetsingskader opgesteld. Omdat de toetsing
volgens dit kader nog veel vragen opriep, is
besloten dit toetsingskader te verbeteren.
Een landelijke werkgroep die bestaat uit het
Ministerie van EL&I, Rijkswaterstaat, de
Unie van Waterschappen, Sportvisserij
Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers werkt momenteel aan dit kader. Het
kader zal in eerste instantie alleen nog voor
de Rijkswateren worden gebruikt, maar het
doel is om het toetsingskader zo aan te
passen dat het ook voor de waterschapsgebieden gebruikt kan gaan worden. Het
streven van alle betrokkenen is om te
komen tot één landelijk toetsingskader voor
visplannen.
Enkele waterschappen zijn bezig om zelf
toetsingskaders
te
ontwikkelen.
De
verwachting is dat zodra het landelijke
toetsingskader beschikbaar is, naast
Rijkswaterstaat ook de waterschappen dat
zullen gebruiken voor de toetsing. Het
landelijke toetsingskader dient begin 2012
gereed te zijn zodat de VBC’s hier rekening
mee kunnen houden. Het toetsingskader
zal bestaan uit een lijst met minimumeisen
aan een visplan, zoals die voor de waterbeheerders geldt en een lijst met optionele
zaken die vooral voor de visrechthebbenden van belang zijn maar vermoedelijk ook
interessant voor de waterbeheerders.
Commissie Toekomst Binnenvisserij
Staatssecretaris Bleker heeft de Commissie
Toekomst Binnenvisserij ingesteld. Deze
commissie zal in samenspraak met de
beroeps- en sportvisserij en andere belanghebbenden een integrale visie op de
toekomst van de gehele binnenvisserij
opstellen. De commissie onder voorzitterschap van voormalig minister Johan
Remkes zal rond de zomer haar rapport
opleveren. In de commissie hebben onder
andere zitting Sicko Heldoorn (voormalig
voorzitter Combinatie van Beroepsvissers)
en Nol Sweep (voormalig voorzitter
Sportvisserij Nederland). Het ministerie van
EL&I zal het secretariaat verzorgen van de
commissie.

Regeling gedupeerde beroepsvissers
Er wordt gewerkt aan een schaderegeling
voor
binnenvissers
die
vanwege
dioxinemaatregelen niet meer op paling en
wolhandkrab mogen vissen. Na eerst toestemming van de Europese Commissie te
hebben verkregen om gedupeerde vissers
tegemoet te komen, heeft de ambtelijke top
van het ministerie van EL&I rond kerst een
nieuwe regeling voorgelegd aan een delegatie van de Combinatie van Beroepsvissers. Het proces rond de vormgeving
van de regeling bevindt zich in de eindfase.
VBC-nieuws
Voor de VBC’s Amsterdam-Rijnkanaal,
IJssel en IJsselmeer voert Sportvisserij
Nederland een project uit om het sportvisserijgebruik in beeld te brengen. Doel is
een betrouwbare schatting te maken van
het
aantal
sportvissers,
de
typen
sportvissers,
de
vangsten
en
de
onttrekking. Bijzonder is dat gewerkt wordt
met tellingen vanuit een vliegtuigje.
De Combinatie van Beroepsvissers is
samen met de PO-IJsselmeer en Natuurmonumenten een project gestart om te
komen tot een digitaal vangstregistratiesysteem. Dit systeem bouwt voort op de
positieve ervaringen in Friesland met het
doorgeven van vangsten via SMS. Met
behulp van een waterdichte stootvaste
handcomputer wordt in een aantal
gebieden ervaring opgedaan met dit
registratiesysteem
VBC-website
De website wordt door verschillende VBC’s
gebruikt om zichzelf te presenteren. De
VBC’s kunnen zelf een deel van de VBCwebsite beheren en beschikken daarmee
over een eigen website. Een eigen website
is voor de VBC een ideaal middel om zich
te manifesteren en met de achterban te
communiceren. Mocht u ook belangstelling
hebben om voor uw VBC een website te
beginnen, stuur dan een e-mail naar
aalderen@sportvisserijnederland.nl
De website wordt daarnaast actueel
gehouden
door
nieuwsberichten
te
publiceren die het werkveld van de VBC’s
raken. Meerdere malen per week wordt er
nieuws geplaatst, zo kunt u prima op de
hoogte
blijven
van
relevante
ontwikkelingen.
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