DATUM

15 november 2012

VERSLAG

VAN BESPREKING

VBC vergadering
DATUM BESPREKING

14 november 2012
DEELNEMERS

De heren J. Brokkelkamp,
B. Bekendam, J. Holla, A.
Veen, P. van Zorge, H.S.
Weening, E. Weening, W.
Oudshoorn, L. Andeweg,
M. Merk, M.K. Hoorweg,
E. Piek, L. Smits, Van
Dijk, R. Maasdam en
mevrouw. M.Wolfs
AFWEZIG

dhr. T. Voorhamm, dhr.
J. Wormsbecher en mw.
J. Rodenburg
OPGEMAAKT DOOR

M. Wolfs
AFSCHRIFT

1. Opening
De heer Hoorweg vervangt de heer Voorhamm die is verhinderd.
Er zijn 2 extra punten voor op de agenda;
o
Bij punt 3 wordt toegevoegd het spiegelkarperproject van het
Poldervoorntje uit Emmeloord;
o
Op punt 6a wordt toegevoegd de discussie over het keerwant.
Er is een aantal stukken uitgedeeld voor de vergadering
o
Vangstresultaten van de heer Brokkelkamp.
o
Rapportje Spiegelkarperproject Noordoostpolder
o
Fotoverslag VBC Excursie 22 augustus 2012
o
Rapportage monitoring inlaatwerk Colijn
2. Mededelingen
De heer Maasdam:
Op 30 november wordt de visatlas van Flevoland gepresenteerd in het
waterschapshuis.
Het visonderzoek uit 2011 en 2012 is afgerond. Noemenswaardig is
dat bittervoorn is gevangen in de Lage Vaart. Daarentegen zijn er juist
geen meervallen zijn gevangen in de Lage Vaart terwijl deze daar wel
verwacht werden. Er zijn wel meervallen gevangen in de tochten. In
december komt hiervan de rapportage uit. Deze zal worden ingebracht
op de volgende VBC vergadering.
De visonderzoeken voor 2013 worden in 1x aanbesteed voor beide
jaren. Dan is het deel van de Lage afdeling in de Noordoostpolder en
het deel van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland aan de beurt dat nog niet
is bemonsterd plus het Weerwater en de Noorderplassen. De heer
Maasdam stemt nog af met de hengelsportvereniging van Almere over
de bevissing [actie dhr. Maasdam]
3. Ingekomen stukken
Spiegelkarperproject Noordoostpolder
De heer E. Weening heeft een presentatie gehouden over het beoogde
spiegelkarperproject in de Noordoostpolder. Gefaseerd worden er in de
komende jaren spiegelkarpers uitgezet in de vaarten in de
Noordoostpolder. De VBC stemt hiermee in. Het bijbehorende rapportje is
in de vergadering uitgedeeld.
Uitzetten gedoneerde spiegelkarpers Lage Vaart
Ook HSV Lelystad-Dronten wil spiegelkarpers uitzetten, maar dan in de
Lage Vaart nabij het wedstrijdtraject in Zuidelijk Flevoland. De VBC stemt
ook hiermee in. De te waterlaat plaats moet worden afgestemd met de
hengelsportvereniging van Almere.
4. Verslag VBC vergadering 6 juni 2012
Het verslag van de workshop over de Visie op Vis is nog niet
rondgestuurd [actie secretaris].
De heer Bekendam heeft een rapportage opgestuurd over het
onderzoek naar bijvangst in fuiken. De secretaris stuurt deze rond
[actie secretaris]
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Actielijst:
De vergunning van de heer Bekendam waarvoor deze contact op zou
nemen met Staatsbosbeheer bestaat al niet meer.
5. Terugblik Excursie VBC
Het fotoverslag is uitgedeeld. Omdat nog niet iedereen hem gehad
heeft zal deze nog worden rondgemaild.
De heer Piek geeft aan dat als het deze winter flink gaan vriezen er
ge-ijsvist gaat worden op de Kuinderplas.
6. Visplan
De heer Hoorweg geeft aan dat alle informatie voor het visplan binnen
is en dat alleen nog wat informatie van het waterschap mist. De heer
Maasdam geeft aan deze informatie nu binnen te hebben en stuurt dit
door. [actie dhr. Maasdam]
6a. Keerwant
Tijdens de vorige vergadering is er geen beslissing genomen over het
wel of niet plaatsen van een keerwant. De heer Hoorweg geeft aan dat
het wenselijk is om uitgebreider te monitoren, zodat naar een betere
oplossing voor het probleem kan worden gezocht. De heer
Brokkelkamp geeft aan dat er geen probleem is, omdat er weinig
bijvangst is (zie uitgedeelde vangsresultaten) en deze bijvangst levend
uit de fuik wordt gezet. De heer Brokkelkamp geeft aan zijn fuiken
tweemaal per week te legen en weinig dode vis aantreft. Ook zet hij
relatief kleine fuiken.
Ook nu kan nog geen beslissing worden genomen, omdat niet alle
gegevens aan iedereen bekend zijn. Zoals afgesproken stuurt de
secretaris de rapportage over de bijvangsten van de heer Bekendam
door. De volgende keer kan deze discussie worden vervolgd.
De heer Bekendam geeft aan dat hij nog geen plan heeft hoe hij wil
gaan vissen, omdat hij de visbezetting nog niet kent. Hij stemt zijn
plannen af met het Poldervoorntje en Sportvisserij Oost Nederland. Hij
geeft aan zonder plan niet te gaan vissen.
De heer van Dijk stelt voor dat de beroepsvissers de komende tijd
gaan bijhouden hoeveel waterplanten er zijn die de fuiken kunnen
dichtstoppen.
De heer Piek geeft aan dat de hengelsport een keer met de
beroepsvissers mee zouden kunnen gaan om te kijken hoe er
gevangen wordt en hoeveel bijvangst er is. Afspraken daarvoor zijn
gemaakt.
De heer Smits verteld dat er in het afgelopen jaar in de
Noordoostpolder 4 visotters zijn platgereden. Hij maakt zicht zorgen
over de kans dat een visotter in een fuik komt en zo verdrinkt. De
beroepsvissers geven aan hier al maatregelen voor te nemen. Ook
langs de Larservaart zijn al sporen van otter gevonden.
7. Actualisatie Convenant
Er zijn geen wijzigingen meer doorgegeven op het convenant.
Wijzigingen kunnen nog tot 14 dagen na de vergadering worden
doorgegeven. Anders wordt de inhoud van het convenant als correct
beschouwd.
8. Rondvraag
Dhr. Merk wil weten wat de stand van zaken is wat betreft het ‘Gat
van Jacob’. De heer van Dijk geeft aan contact te hebben gehad met
Riet Rijs van Stichting Flevolandschap en zij heeft gezegd dat het
verondiepen is afgerond.
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De heer Oudshoorn vertelt dat het visonderzoek in het Bultpark is
afgerond. Het goede nieuws is dat er veel vis in zit, het slechte nieuws
is dat er ook veel bagger in zit.
De heer Smits geeft aan dat hij de afgelopen zomer is gebeld door de
politie. Dit in verband met lange lijnen die waren uitgezet in onder
andere de Lage Vaart. Dit leverde veel overlast op voor de recreatie.
De politie heeft deze lijnen in beslag genomen en een aantal dagen
gepost. Deze bleken van een beroepsvisser (de heer Wormsbecher).
In zijn boot is ook snoekbaars gevonden. De heer Smits vraagt aan
het waterschap om de verhuurovereenkomsten zodanig aan te passen
dat dit niet meer kan. De heer Brokkelkamp geeft aan dat het een
toegestane methode is vanuit de visserijwet. Hierop wordt aangegeven
dat hier blijkbaar bewust aas gebruikt is om snoekbaars te vangen,
wat niet mag, omdat de heer Wormsbecher hiervoor niet het visrecht
heeft. Het waterschap gaat na of hier iets over in de vergunning kan
worden opgenomen [actie mw. Rodenburg]. Namens de VBC zal
een brief worden verstuurd aan de heer Wormsbecher, omdat de VBC
niet gecharmeerd is van deze werkwijze.
De heer Piek vraagt of er in de ecozone langs de Lage Vaart tussen
Dronten en Lelystad mag worden gevist. Het antwoord hierop is ja.
De heer Holla vraagt of de palen in de vaarten kunnen worden
weggehaald als deze niet meer worden gebruikt. Hij ervaart hiervan
hinder tijdens het vissen. Ook wil hij weten of er nog iets wordt
gedaan aan de plantengroei in het Weerwater. De heer van Dijk geeft
aan dat het weer het afgelopen jaar anders was en dat dit meer
plantengroei kan hebben veroorzaakt. Ook wordt een nieuwe
maaimethode gehanteerd waarbij de planten minder diep worden
afgeknipt en dat hierdoor minder explosieve groei moet optreden.
De heer Brokkelkamp wil weten of al bekend is wanneer, hoe vaak en
hoe lang het inlaatwerk bij Colijn vis gaat inlaten. Dit vindt plaats in de
periode van half maart tot en met eind mei. Het gemaal start normaal
gesproken vanaf 23.00uur. Wanneer deze een uur heeft aangestaan
gaat het inlaatwerk een kwartier of een half uur open (dit moet nog
intern worden afgestemd).
9. Afsluiting en plannen volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 6 maart vanaf 19.30uur in het
waterschapshuis te Lelystad.

Actielijst
Invoegen input beroepsvissers in
Visplan
Noteren vissoorten in bijvangst
Opstellen overzicht visstandgegevens
voor in visplan
Aanleveren actuele informatie
verhuurovereenkomsten voor tabel op
pagina 10 van convenant, aan
secretaris.
Afstemmen bevissing Almere met
hangelsportvereniging
Rondsturen verslag workshop Visie op
vis
Rondsturen rapportage bijvangst in
fuiken
Opsturen input visplan naar dhr.
Voorhamm
Uitzoeken mogelijkheden
huurovereenkomst

Actie voor:
Dhr. Voorhamm
Dhr. Wormsbecher
Dhr. Maasdam
Iedereen

Deadline:
Volgende
vergadering

Status

Volgende
vergadering
Uiterlijk eind 28
november

Wordt
opgestuurd

Dhr. Maasdam

Voor bevissing

Secretaris

Volgende
vergadering
Volgende
vergadering
Volgende
vergadering
Volgende
vergadering

Secretaris
Dhr. Maasdam
Mw. Rodenburg
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