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Belangrijke taak VBC

opstellen visplan

Waarom visplan?
• tbv overleg in VBC
• beheer door sport- en beroepsvisserij
• beleid beroep- en sportvisserij
• toetsing door waterschap
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planprocedure
Onderwerpen in visplan

• Wat hebben we?
• Wat willen we?
• Wat gaan we doen?

planning

19 mei:
juni:
juli:
aug/sep:
oktober:
17 nov:
nov/dec

infoavond
plannen inventariseren,
voorbereiden veldinventarisaties
veldinventarisaties
verenigingen, aanvullen gegevens
gegevens samenvoegen
infoavond
samenstellen plan

Jan/feb:
maart:

bespreken conceptplan
definitief plan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschrijving gebied en visserijbeleid
Visrechten en visserijgebruik
Visstand en viswatertype
Visuitzetting
Visonttrekking
Vismortaliteit
Onderzoek
Regelgeving
Handhaving en controle
Bereikbaarheid en bevisbaarheid

Visplan – deel 1 & deel 2
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Factsheets – deel 2

KRW-waterlichamen

Op twee A4-tjes alle informatie bijeen
•
•
•
•

Per waterlichaam
Puntsgewijs
Belangrijkste zaken
Overzichtelijk
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Visplan – deel 1
Hoofdstuk 1 - Inleiding
De gegevens in dit visplan zijn aangeleverd
door de visrechthebbenden. Door middel van
een schriftelijke akkoordverklaring verklaren
beroepsvissers en hengelsportverenigingen in te
stemmen met het visplan, voor zover het hun
eigen gegevens en eigen visrechten betreft. Het
visplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Algemene deel

Samengevoegd uit deel 2
streefbeelden
maatregelen

Hoofdstuk 4 streefbeelden en maatregelen

Hoofdstuk 4 streefbeelden en maatregelen

ALGEMEEN

ALGEMEEN
Onderstaande streefbeelden zijn die
van de VBC. In de streefbeelden
staat het ideaal-plaatje van de
visrechthebbenden, het zijn
daarmee eigenlijk ook wensen.

Streefbeeld
Ook van andere wateren dan de KRW-waterlichamen is
inzicht in het visserijbeheer
Maatregelen
Ontbrekende informatie in de factsheets visserij verzamelen en
verwerken. Onder meer over:
Uitzettingen en onttrekkingen semi-beroepsvissers
Te verwachten onttrekkingen en uitzettingen (alle
visrechthebbenden)
In de VBC een planning opstellen over welke wateren nadere
informatie wordt verzameld en op welke termijn
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Hoofdstuk 4 streefbeelden en maatregelen

Vaststellen visplan

§ 4.3 Maatregel
Voorgenomen uitzettingen van vis in KRWwaterlichamen worden via de VBC aan het waterschap
voorgelegd.

Akkoordverklaringen
Indienen bij waterschap

§ 4.4 Maatregel
Voorgenomen hoeveelheden te onttrekken vis (of
verandering daarvan) in KRW-waterlichamen worden via
de VBC aan het waterschap voorgelegd.
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