Convenant Visstandbeheercommissie Waal-plus

1. Ondertekenende partijen richten door ondertekening van dit convenant, welke geldt gedurende
tien jaar na ondertekening, de Visstandbeheercommissie Waal-plus op, hierna te noemen: VBC.
De VBC is een overlegplatform van visrechthebbenden en water- en andere beheerders. De VBC
fungeert als spreekbuis en aanspreekpunt voor de visserij. De visserijkundige eenheid omvat de
hoofdstroom van Boven-Rijn, Bijlandsch Kanaal en de Waal tot Woudrichem. Voorzover relevant
richt de VBC haar aandacht ook op wateren en gebieden buiten de visserijkundige eenheid.
2. Doelstelling van de VBC is het voeren van een gezamenlijk planmatig en duurzaam
visstandbeheer. Hieronder wordt mede begrepen de instandhouding en optimalisering van
duurzame sport- en beroepsvisserij, vergroting van de samenwerking met andere
belanghebbenden zoals de waterbeheerder en behoud en vergroting van de ecologische kwaliteit.
3. De VBC bestaat uit 7 leden en een voorzitter. Er zijn 3 leden die de beroepsvisserij
vertegenwoordigen, 3 leden die de sportvisserij vertegenwoordigen en één lid dat Rijkswaterstaat
directie Oost vertegenwoordigd. De sectoren regelen het mandaat van hun vertegenwoordigers.
De voorzitter wordt aangewezen door de leden en vertegenwoordigt geen belang. De VBC legt in
een werkreglement vast hoe de interne taakverdeling is, welke werkwijzen worden gehanteerd,
welke verantwoordelijkheden eenieder heeft en wie als adviseur of overlegpartner bij de VBC
wordt betrokken.
4. De VBC vergadert tenminste 2 maal per jaar. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus.
Bij geschillen wordt teruggekoppeld naar partijen en wordt zonodig onafhankelijke bemiddeling
gezocht.
5. Het visstandbeheer wordt gevoerd op basis van een visstandbeheerplan waar een visplan en een
uitvoeringsprogramma onderdeel van uit maken. Het visstandbeheerplan geeft de grenzen aan
waarbinnen de VBC vrijheid van handelen heeft. Waar nodig wordt samengewerkt met andere
VBC’s. De VBC evalueert eenmaal per twee jaar het gevoerde beheer. Van elk jaar wordt een
jaarverslag gemaakt. De deelnemers aan het convenant worden goed geïnformeerd over de
voortgang van de werkzaamheden, in ieder geval schriftelijk en bij behoefte daaraan ook middels
bijeenkomsten.
6. De VBC werkt op basis van door partijen goedgekeurde begrotingen. Algemene kosten
(vergaderingen, secretariaat e.d.) van de VBC worden gelijkelijk door partijen betaald, voor de
eerste drie jaar wordt uitgegaan van € 50 per partij per jaar. Voor overige kosten als uitvoering van
het visstandbeheer en planvorming wordt per project een projectfinanciering opgesteld.
7. Behalve visrechthebbende partijen en Rijkswaterstaat directie Oost kan het convenant ter
ondersteuning van het beheer mede ondertekend worden door eigenaren van heerlijk visrecht,
vergunninghoudende beroepsvissers en machtiginghoudende hengelsportorganisaties.
8. Dit convenant wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Aldus overeengekomen te Tiel op 21 oktober 2003

- Ondertekening start op de volgende pagina -

Convenant VBC Waal Plus
vastgesteld 21 oktober 2003

Pagina 1 van 2

- Convenant VBC Waal Plus - Ondertekening EATH De Brasem
Federatie van Hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland
Hengelsportfederatie De Betuwe
Hengelsportvereniging Deest
Hengelsportfederatie Veluwezoom
Hengelsportvereniging De Karper
Hengelsportvereniging De Killen
Hengelsportvereniging De Maaskanters
Hengelsportvereniging De Sportvisser
Hengelsportvereniging De Zeelt
Hengelsportvereniging Onder Ons
Hengelaarsvereniging ’t Snoekje Dreumel
NHV De Voorn
Visserijbedrijf Hol
Visserijbedrijf J. Biesters en H.M. Biesters
Visserijbedrijf T.J.P. van der Zanden
Visserijbedrijf Viveen
Visserijbedrijf Zwemstra
W.F. Wijnbelt
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