Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden
Secretaris: Caroline Hofman
Stoombootweg 39, 1035 TT Amsterdam
Tel: 020-6828040, Email: hofman@aquamarien.nl

Verslag Werkcomité vergadering dd. 24 januari 2013
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Gerard
Raaphorst, Robin Blokhuizen, Kees Burger, Tom Voorhamm, Peter Heuts en Winfried van
Leeuwen. Afwezig: Erik van Capelleveen.
1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Extra agendapunten:

Ingekomen stuk: Brief van HDSR dd. 2 okt. 2012 over vissterfte in Houten. Zie punt 4.

Toevoegen aan werkplan: Meldpunt vissterfte. Zie punt 6.
Gerard geeft aan dat het goed is om na te denken over de route van behandeling van
brieven. Winfried: Het Algemeen Bestuur (AB) van HDSR vergadert maar 1 keer in de 3 à 4
maanden. Het is niet handig om een brief te richten aan het AB, want het duurt lang voordat
er antwoord op komt. Stuur brieven niet naar het AB, maar naar het college, dat gaat sneller.
De bijlagen bij de per e-mail gestuurde agenda bestaan voor een deel uit e-mails
(ingekomen stukken) met daarin weer bijlagen. Een mail als bijlage in een mail kan niet
worden gelezen op een iPad. Oplossing hiervoor is om de e-mails apart door te sturen.
2.

Verslag werkcomité vergadering 27 september 2012

Geen tekstuele opmerkingen. Het verslag is vastgesteld. Naar aanleiding van:
N.a.v. verslag punt 4. Vissterfte Houten
Winfried geeft aan dat het AB van HDSR antwoord heeft gegeven, met en brief dd. 2 oktober
2012. Zie punt 4, extra ingekomen stuk.
N.a.v. verslag punt 6. Lidmaatschap beroepsvisser D. van Dam
Kees vraagt of D. van Dam inmiddels lid van de VBC is geworden. Ron: Ja, hij was 8
november bij de plenaire vergadering, dus hij is lid. Of hij ook het VBC convenant heeft
ondertekend was niet duidelijk. Caroline heeft, na de vergadering, in het archief gevonden
dat Dick van Dam het VBC convenant heeft getekend op 30 juni 2012.
N.a.v. verslag punt 3. Lidmaatschap VBC beroepsvissers coöperatie De Schakel
Brief dd. 20 juni 2012 van de VBC aan coöperatie De Schakel, over lidmaatschap VBC.
Citaat uit verslag VBC werkcomité vergadering dd. 27 sept. 2012: “Vissers van De Schakel
hebben geen visrechten in het gebied van de VBC, daarom geen lid van de VBC.”.
Op 22 nov. 2012 stuurde Martin Kool, voorzitter van De Schakel, een e-mail met nogmaals
een verzoek tot lidmaatschap, omdat hij wel visrechten heeft binnen het gebied van HDSR.
Op 29 nov. 2012 stuurde Joop Eerland, secretaris van De Schakel, een kopie van aktes van
verhuur van visrechten van De Schakel. De aktes zijn overeengekomen op 20 juni 2010.
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De Schakel heeft wel visrechten binnen het gebied van HDSR, maar huurt de visrechten niet
van HDSR, maar van particuliere eigenaren. Van 22 nov. t/m 30 nov. 2012 heeft hierover
een e-mail wisseling plaatsgevonden tussen de VBC werkcomitéleden.
Peter: De Schakel moet ook een bewijs van de Kamer van de Binnenvisserij kunnen
overleggen, bewijs van oude visrechten. Gerard: Het gaat er om of iemand nu visrechten
heeft. Kees: Ze huren van particuliere boeren. Peter: HDSR heeft ook over dat water het
beheer.
 Actie: Voorstel maken voor antwoordbrief aan De Schakel. Caroline maakt dit voorstel in
samenwerking met Ron.
N.a.v. verslag punt 3. Advies overgang viswater Kees – Peter Burger (HDSR 25-06)
Volgens Kees heeft Peter het contract nog niet. Winfried geeft aan dat HDSR het wel
verstuurd heeft.
3.

Verslag plenaire vergadering 8 november 2012

Het verslag is goedgekeurd door het werkcomité. Het verslag komt ter vaststelling op de
agenda van de volgende plenaire vergadering.
4.

Ingekomen stukken

4.1

Email van Judith van Zuijlen, HDSR, dd. 19 december 2012
Begeleidingsgroep Watergebiedsplan Bodegraven Noord: Concept notulen van de
bijeenkomst dd. 13 dec. 2012 plus de presentatie die is gehouden.

Een klein deel van het gebied Bodegraven Noord valt binnen het VBC-gebied. Geen
vereniging uit het VBC gebied heeft daar eigen visrechten. HSV De Vaart Poscar heeft daar
wel een machtiging. Caroline is namens de VBC naar de bijeenkomst op 13 dec. 2012
geweest. Gezien bovenstaande is besloten dat de VBC niet meer naar bijeenkomsten gaat,
maar slechts agendalid wil worden.
 Actie: Caroline geeft aan Judith van Zuilen, van de Begeleidingsgroep Watergebiedsplan
Bodegraven Noord, door dat de VBC slechts agendalid wil worden.
4.2

Email met bijlagen van Sportvisserij Nederland, dd. 3 januari 2013
Achtergrondinformatie bij het visstand- en visserijbeheer

Ter kennisgeving aangenomen.
4.3

Email van Hajo Broekhuizen, SVB Delfland, dd. 9 januari 2013.
Twee vragen: 1) Toezenden vergaderverslagen werkcomité aan alle VBC leden?
en 2) Meer afgevaardigden van hengelsportverenigingen in werkcomité?

Verslagen van plenaire vergaderingen komen op de website. Ook de verslagen van
werkcomité vergaderingen staan op de website, behalve de laatste, van 27 september 2012.
Besloten is om vastgestelde werkcomité verslagen per mail naar alle VBC leden te sturen.
 Actie: Caroline stuurt vastgestelde werkcomité verslagen per mail naar alle VBC leden.
SVB Delfland is lid van de VBC. Er zijn 3 afgevaardigden namens de sport lid van de VBC.
 Actie: Brief naar Hajo met antwoord is nee, geen extra leden in het werkcomité. Caroline
maakt deze brief in samenwerking met Ron.
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4.4

Email van Ron Gast, dd. 11 januari 2013
Hollandsche IJssel over naar De Stichtse Rijnlanden

Overdracht waterbeheer Hollandse IJssel van Rijkswaterstaat naar Hoogheemraadschap
DSR. De visrechten contracten zijn overgezet van RWS naar HDSR.
Peter: Zit er al een factsheet over de Hollandse IJssel in het VBC Visplan? Antw.: Nee.
Ron: Maakt de overdracht naar De Stichtse Rijnlanden iets uit voor de VBC?
Kees: Er zit een beroepsvisser op die vist op machtiging van een hengelsportvereniging.
 Actie: Winfried en Peter kijken of er voor de overdracht van de Hollandsche IJssel actie
nodig is voor de VBC.
4.5

Extra ingekomen stuk: Brief van HDSR dd. 2 okt. 2012 over vis uitzetten na vissterfte in
Houten (zie email van Frans Schulte dd. 6 okt. 2012).

De AUHV is van mening dat er vis uitgezet moet worden bij de Biezenvelden in Houten.
Vissterfte was minimaal 3000 kg, op een klein water van ca. 3 ha.
Peter geeft aan dat als visuitzet goed onderbouwd wordt, HDSR het in overweging zal
nemen. Peter stelt voor dat AUHV een ‘Visplan Houten’ met argumenten maakt.
Winfried is hierover met Paul Blokdijk, van HDSR Water Natuurlijk, in overleg.
Winfried: We hebben daar een vispassage aangelegd, zodat vismigratie naar dat gebied
mogelijk is. Doe in het visplan een voorstel voor hoeveel vis uitzetten. Voor het visplan moet
je weten hoeveel vis er nu nog zit, dus visonderzoek laten doen.
Gerard: Als wij dat moeten laten onderzoeken, dan zijn de kosten voor de AUHV. En we zijn
ook al veel vis kwijt door de vissterfte. Leden klagen dat er geen vis meer te vangen is.
Winfried: HDSR heeft op 2 okt. 2012 antwoord gegeven op de brief dd. 24 juni 2012 van
Frans namens de VBC. De brief van de VBC dd. 24 juni 2012 is gericht aan het Algemeen
Bestuur HDSR. Zoals gezegd duurt het dan lang voordat er antwoord komt.
De VBC heeft zijn adviserende taak gedaan, dit heeft niet tot een oplossing geleid. Het is nu
een zaak tussen HDSR en AUHV.
5.

Uitgaande stukken
Geen.

6.

Werkplan VBC DSR 2013

Werkcomité vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Plenaire vergaderingen om 20.00 uur.
Ron kan niet op 7 maart. Caroline zal per mail een voorstel voor een nieuwe datum doen.
N.a.v. de notitie Vissterfte in Houten merkt Gerard op dat ‘Meldpunt vissterfte’ mist op het
werkplan. Peter: Meldingen via het calamiteiten meldpunt van HDSR worden geregistreerd.
Tom: Bij Hollands Noorderkwartier zijn ze er mee bezig. Winfried: Als een vissterfte melding
binnenkomt, gaat HDSR zo snel mogelijk ruimen.
 Actie: Caroline voegt ‘Meldpunt vissterfte’ toe aan het werkplan.
 Actie: Iedereen denkt na over meldpunt vissterfte, ter behandeling in volgende
werkcomité vergadering.
Gerard: Punt voor de volgende vergadering is “Wat doet de VBC, hoe ver gaat de VBC bij
zaken van verenigingen?”.
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7.

Rondvraag

Robin heeft van Sportvisserij Nederland een test ontvangen voor het online invullen van
factsheets voor visplannen.
Gerard: Het bestuur van AUHV wil graag het plan over de aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs de Kromme Rijn ontvangen.
 Actie: Peter zoekt dit plan op en stuurt het naar Gerard en Caroline.
Ron vraagt aan Richard of de VBC financieel oké is. Richard: Ja, de VBC is financieel oké.
 Actie: Brief naar de secretarissen van alle verenigingen en beroepsvissers voor betaling
van de VBC contributie. Caroline maakt deze brief in samenwerking met Ron.
Peter: KRW op de agenda van de plenaire VBC vergaderingen in 2013. Peter heeft hierover
gesproken met Yolanda Wessels van HDSR. In 2009 zijn voor het eerst Kaderrichtlijn Water
(KRW) doelen en maatregelen vastgesteld in stroomgebiedbeheerplannen. Waterbeheerders
hebben de taak om voor 2015 de doelen en maatregelen bij te stellen aan de hand van
nieuwe inzichten, afstemming met andere overheden en consultatie van belangenpartijen in
de regio. HDSR wil graag van het platform VBC gebruik maken voor deze consultatie gericht
op sportvisserij en beroepsvissers. Idealiter spreken we rond mei met elkaar over de
resterende opgave, en in het najaar over maatregelen/oplossingsrichtingen voor de periode
2016-2021. Ron: Kan dit eerst in het werkcomité behandeld worden?
 Actie: Peter vraagt aan Yolanda of dit eerst in het werkcomité behandeld kan worden.
Peter: HDSR wil weer enquêtes en interviews houden met de visserijsector. Voor analyse
van alle visstandgegevens voor de KRW, in het kader van de evaluatie visstandbeheer 20122015. HDSR wil graag samenwerken.
 Actie: Peter stuurt informatie/uitnodiging interviews HDSR t.b.v. analyse visstand in
beheergebied HDSR.
 Actie: Peter stuurt verslag karperonderzoek Houten naar Caroline, ter behandeling in de
volgende werkcomité vergadering.
Winfried: We hebben gisteren met Paul Blokdijk en Guus Beugelink (bestuur HDSR)
gesproken.
 Vissterfte Houten: Hier komt een uitnodiging voor.
 Visplannen: Er komt nog reactie van HDSR. Het bestuur stuurt een brief dat het visplan is
goedgekeurd. Maar dat het uitzetten van vis onderbouwd moet worden.
 Visstroperij: Wordt vervolgd.
 Koikarpersplas: Hier zijn vragen over gesteld. Als er een peilbesluit aan ten grondslag
ligt, dan moet de VBC zich daar aan houden. Wordt vervolgd.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst zie volgende pagina ..
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Actielijst n.a.v. VBC werkcomité vergadering 24 januari 2013
Nr
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Actie
Voorstel maken voor antwoordbrief aan De Schakel.
Aan Judith van Zuilen van de Begeleidingsgroep Watergebiedsplan
Bodegraven Noord doorgeven dat de VBC slechts agendalid wil
worden.
Vastgestelde verslagen van werkcomité vergaderingen per mail
sturen naar alle VBC leden.
Brief naar Hajo met antwoord is nee, geen extra leden in het
werkcomité.
Kijken of er voor de overdracht van de Hollandsche IJssel actie
nodig is voor de VBC.
Meldpunt vissterfte toevoegen aan werkplan.
Iedereen denkt na over meldpunt vissterfte, ter behandeling in de
volgende werkcomité vergadering.
Plan over aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn opzoeken
en opsturen naar Gerard en Caroline.
Brief naar de secretarissen van alle verenigingen en
beroepsvissers voor betaling van de VBC contributie.
Aan Yolanda Wessels vragen of het onderwerp “KRW” eerst in het
werkcomité behandeld kan worden. En Yolanda Wessels
uitnodigen voor volgende werkcomité vergadering.
Info/uitnodiging interviews HDSR t.b.v. analyse visstand in
beheergebied HDSR.
Verslag karperonderzoek Houten naar Caroline sturen, ter
behandeling in de volgende werkcomité vergadering.
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