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

Verslag Plenaire vergadering dd. 8 november 2012
Aanwezig
Werkcomité: Ron Gast (vz), Frans Schulte (secr), Caroline Hofman (2e secr), Richard
Trofimowicz (penn), Gerard Raaphorst, Robin Blokhuizen, Kees Burger, Peter Heuts (HDSR)
en Winfried van Leeuwen (HDSR).
Sportvisserij:
AUHV: Edward Broekhuizen, Robin Blokhuizen (tevens werkcomité) en P. Bijleveld
Sportvisserij Belangen Delfland: Hajo Broekhuizen
HSV Esox: Gerard Raaphorst (tevens werkcomité)
Gew. Pachtcommissie Utrecht: K.C. Kalkman (tevens HSV Breukelen)
’s Gravenhaagse HV: Ton van der Spiegel
Montfoortse HV: Piet Schouten en F. Lievense
HSV De Rietvoorn: Peter Veldhuijzen en J. Bisschop
HSV De Vaart Poscar: Richard Trofimowicz (tevens werkcomité) en Aart Verweij
HSV De Rijnstreek: J. Valk
HSV Lopikerwaard: Ed Slof
HSV Wilnis: Kees de Vries
VVG Lange Weide: Ton van der Spiegel (tevens ’s Gravenhaagse HV)
HSV Breukelen: K.C. Kalkman
Beroepsvissers: Kees Burger (tevens werkcomité), A. Gelderblom, L. van den Hoek, A. van
der Haven, D. van Dam.
Genodigden: Hoogheemraad Guus Beugelink, Paul Blokdijk (Water Natuurlijk), Nico de
Bruijn (HDSR).
Afwezig met kennisgeving
Werkcomité: Tom Voorhamm (Sportvisserij MidWestNederland). Sportvisserij: HSV Zegveld,
Sportviscentrum Loosdrecht. Beroepsvisser: M. Renes. Genodigden: Dijkgraaf P. Poelmann.
Afwezig zonder kennisgeving
Werkcomité: Erik van Capelleveen (HDSR). Sportvisserij: HSV Het Baarsje, Haagse IPNIVI,
HSV Maarssen, Zeister HV, HSV De Bilt, AZHB. Beroepsvisser: P. Burger
1.

Opening door VBC voorzitter Ron Gast

Ron Gast opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Frans Schulte: Er bestond geen duidelijk mandaat vanuit het bestuur van
hengelsportverenigingen. Graag duidelijke mandatering afgevaardigden (VBC-leden).
Ron Gast: De vergaderstukken worden vooraf opgestuurd. Dus vooraf kan binnen de HSV’s
overleg gepleegd worden.
Paul Blokdijk: Is dit opgenomen in het VBC convenant? Ron Gast: Dat gaan we nakijken.
Informatie van Frans Schulte, na de vergadering: In het VBC convenant staat onder punt 3.4:
“Het instellen en functioneren van de VBC De Stichtse Rijnlanden laat bestaande
bevoegdheden en verantwoordelijkheden intact. Dit betekent dat elke partij vanuit de eigen
beleids- en bestuurlijke kaders deelneemt. De leden van de VBC De Stichtse Rijnlanden
hebben daartoe een vanuit de eigen geleding aangegeven mandaat.”.
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2.

Verslag plenaire vergadering 19 april 2012

Geen tekstuele opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van: Peter Veldhuijzen: Bij punt 4 (samenstelling werkcomité): Zit Kees
Burger nog in het werkcomité? Hij is toch gestopt met beroepsvisserij?
Frans Schulte: Kees is ervaren, heeft veel kennis en ervaring, heeft ook in het
visserijplatform (VPSR) gezeten. En hij is nu officieel nog steeds beroepsvisser.
3.

Werkplan 2013

Plenaire vergadering op 18 april en 7 november 2013 oké? Ja.
Wat gaan we doen? Voorlopige lijst onderwerpen. Niemand wil onderwerpen toevoegen.
Naar aanleiding van:
Ed Slof (HSV Lopikerwaard): Inbreng wateren van verenigingen.
Frans Schulte: Er is een overeenkomst van de VPSR. Die afspraken gelden nu ook. Zolang
geen vast contract van 6 jaar, wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat nog niet.
Overweging is verenigingen beschermen tegen allerlei visrechten zomaar in het rond.
Machtiging kan aan verenigingen die dat willen. Niet automatisch een machtiging voor
iedereen, alle verenigingen. Voor de Lopikerwaard heeft één vereniging de visrechten. Die
kan machtigingen uitgeven. Dan dus een brief van de hengelsportvereniging die visrechten
heeft, via de VBC, naar anderen met dat ze een machtiging kunnen aanvragen. Het mag niet
in de vergunning gezet worden zolang het niet goedgekeurd is door de Kamer van de
Binnenvisserij.
Ed Slof: Dus nieuwe wateren mogen nog niet in de vergunning? Frans Schulte: Dat klopt.
4.

Voorlopige begroting 2013

Ron Gast: Er zit een foutje in de begroting. Uitgaven onvoorzien = € 200,- (i.p.v. € 250,-).
Want inkomsten en uitgaven moeten gelijk zijn. De Begroting wordt goedgekeurd.
5.

Voortzetting visplan De Stichtse Rijnlanden

Frans Schulte: Het Visplan is aangeboden aan het Hoogheemraadschap. Nu zal de toetsing
door het Hoogheemraadschap plaatsvinden. Het visplan betreft 23 KRW waterlichamen. Het
is een groeidocument. Het Visplan voor de KRW wateren staat op de website
www.visstandbeheercommissie.nl – VBC’s in Nederland – VBC DSR.
Er moet ook een visplan komen voor de overige, niet-KRW, wateren. Voor alle wateren waar
visrechten op zitten. Ieder voor eigen gebied per water een factsheet invullen, waarop ook
visuitzettingen en visonttrekkingen moeten worden ingevuld. Iedereen krijgt factsheets om in
te vullen. En bijhouden of er wijzigingen zijn in de factsheets die al zijn ingeleverd voor het
Visplan voor de KRW waterlichamen. Belangrijk is dat zowel visuitzettingen als
visonttrekkingen op de factsheets per water worden ingevuld. Op de al bestaande factsheets
voor de KRW waterlichamen én op de factsheets voor de overige, niet-KRW, wateren.
Hiervoor wordt de medewerking van de VBC leden gevraagd.
Edward Broekhuizen (AUHV): Wat is de bedoeling van het Visplan? Is het een jaarlijks
voortschrijdend plan? Of zijn er ruimere data?
Ron Gast: Actueel houden. Elk jaar, en uitbreiding tot alle wateren.
Frans Schulte: Vrijliggende wateren wordt aangepakt door het werkcomité, zie werkplan. Er
zijn wateren waar je niet kunt vissen, die zijn niet interessant voor het visplan. Alle wateren
van HDSR die nog vrij zijn van visrechten worden nagekeken. Visrechten in eerste instantie
naar de hengelsportvereniging of beroepsvisser in de buurt, waarbinnen dat water ligt.
Paul Blokdijk (Water Natuurlijk): Er zijn wateren vrijgekomen. Ook bij watergebiedsplannen.
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8.

Rondvraag

Geen rondvragen gesteld.
6.

Film c.q. documentaire vispassages

De documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’, die op 16 september 2012 werd
uitgezonden door RTV Utrecht, wordt met belangstelling bekeken.
De link naar de visfilmpjes 'Ik wil alleen maar zwemmen':
http://www.wunderkammer.nl/projecten
De directe link naar de tijdens de VBC vergadering op 8 november jl. vertoonde
documentaire: http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/docu/201209160715/858447
7.

Formele overdracht secretariaat

Ron Gast: De VBC is twee jaar gelden begonnen met Frans Schulte.
Frans Schulte: Ik heb met plezier voor de VBC gewerkt. Na ca. 10 jaar voor de VPSR. De
VBC leden doen goed mee. Ik kom uit de hengelsport wereld. In het begin was het even
wennen dat het binnen de VBC gaat om ook het beroep. Maar al gauw was duidelijk dat
binnen deze VBC het beroep een vriend is.
Guus Beugelink (Hoogheemraad van bestuur HDSR): Ik heb Frans leren kennen bij het
Beleidsplan versie 4. Frans heeft veel tijd gestopt om er een echte goed werkende VBC van
te maken. Frans, het wordt tijd dat je weer eens gaat vissen! Ik hoop dat ik je nog vaak zie
aan de waterkant. Heel erg bedankt voor de visserij en visbelangen van het waterschap.
Binnen het hoogheemraadschap gaat het de laatste tijd veel over vis.
Guus overhandigt aan Frans een cadeau namens het bestuur van HDSR.
Ron Gast houdt een afscheidsspeech “VBC geeft vissen een stem”. Zie bijlage.
Ron overhandigt aan Frans een “afscheidsboek” namens de VBC. In dit “boek” zijn stukjes,
tekst en foto’s, van veel VBC leden gebundeld.
Formele overdracht secretariaat van Frans Schulte aan Caroline Hofman. Een foto hiervan is
te zien op: http://pics.lockerz.com/s/259894094

Afscheidsborrel na afloop van de vergadering.

Bijlage, laatste pagina van dit verslag: Afscheidsspeech van Ron Gast voor Frans Schulte
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VBC GEEFT VISSEN EEN STEM
De Visstand Beheer Commissie De Stichtse Rijnlanden geeft vissen een stem !
Een uitdagende uitspraak.
Bij het afscheid van onze secretaris Frans Schulte is het goed om eens terug te kijken op de
afgelopen 1,5 - 2 jaar met onze VBC.
Wat hebben we gedaan? en verder: wat willen we gaan doen?
Om te starten met de VBC staken enkele kopstukken van sportvisorganisaties hun (vis)koppen bij
elkaar. Doel was om de belangen van hun organisaties beter over het voetlicht te brengen bij het
waterschap , het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , de HDSR.
Zij besloten een externe voorzitter te zoeken die in ieder geval iets van besturen en
belangenbehartiging begreep. Hopelijk zou die man of vrouw ook iets begrijpen van hun visserslatijn.
Na kort of lang zoeken, dat is mij in ieder geval niet bekend, werd ik gebeld met de vraag te komen
kennismaken en zo gebeurde dat hier in het oude centrum van Houten.
Frans, Ton vd. Spiegel en Ger van Hout wisten onze gezamenlijke interesses op te sporen: de vissen!
Want of je nu sportvisser bent, of beroepsvisser of bioloog / ecoloog , vis moet kunnen zwemmen en
liefst in gezond, schoon water ! dat vindt die vis zelf ook maar die heeft geen stem.......
Een klein halfjaartje later installeerde hoogheemraad Guus Beugelink de VBC De Stichtse Rijnlanden
hij zorgde voor de benodigde faciliteiten en ambtelijke ondersteuning. Peter en Winfried maken vanaf
het begin al deel uit van ons Werkcomité, zeg maar: het Dagelijks Bestuur. Het bijeenhalen van alle
belangenverenigingen en organisaties binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden was de eerste pittige klus voor de secretaris: handtekeningen verkrijgen,
machtigingen e.d. Dat ging vrij vlot, waarschijnlijk door het onmetelijke netwerk van Frans.
Vanaf dat moment ging de VBC echt van start met de formele taak van het opstellen van een Visplan.
en dus zoeken naar voorbeelden van zo'n visplan. Wat is dat precies ? Wat willen wij er mee? Wie
betrekken we er bij ? De bekende : Hoe Wie Wat Waar vragen.
Gelukkig was er kennis van het oude Visserijplatform De Stichtse Rijnlanden beschikbaar én
Sportvisserij Nederland stond met raad en daad klaar. Na wat proberen om een Visplan op te stellen,
kwam er vrij snel een verbetervoorstel van Jan Kamman van SN: de fact sheet - aanpak.
Per waterlichaam ( term uit de Kader Richtlijn Water) zou een fact sheet ( 2 A-4 tjes) met gegevens
worden opgesteld, VBC, SN en de afzonderlijke sportvisverenigingen en de beroepsvisser zouden bij
elk fact sheet de inhoud bepalen , voorafgegaan door een Algemeen deel voor het gehele
beheergebied van HDSR en zo geschiedde.
Dat moment is vorige vergadering vastgelegd en wij behoren nu tot de koplopers onder de VBC 's.
Maar de wereld draait door (DWDD) Er gebeurt veel meer in De Wondere Water Wereld (DWWW)
HDSR is als waterbeheerder op talrijke gebieden actief: kwantitatief, kwalitatief, zuivering technisch,
waterhoudkundig, peilbesluiten, peilvakken, hoogwatervoorzieningen (ik noem dat meestal
laagwatervoorzieningen) , gemalen en vispassages .
Pro's en Contra's . Kansen en Bedreigingen. Je zal maar vis zijn ! En wat doe je dan ?
Je richt je tot de VBC ! En die gaat er mee aan de slag. In het werkcomité spraken we al over:
- vispassages
- hoogwatervoorzieningen zoals bij Kamerik
- vissterfte ( t.g.v. natuurlijke omstandigheden en door menselijk ingrijpen)
- ander vragen uit het vissersveld
En dat riep en roept de vraag op: wat moet die VBC eigenlijk ? Eigenlijk heel weinig ! als VBC
behartigen wij de belangen van onze leden. Dat zijn de vissen in het beheergebied van HDSR.
en hun tolken zijn de sport- én beroepsvissers. Zij spreken de taal van de vissen. En de secretaris
schrijft dat op. Nu weet u precies wat Frans gedaan heeft , de afgelopen jaren.
Mocht u niet tevreden zijn met deze weergave dan werpt u maar eens een hengeltje uit bij Frans, na
deze vergadering !
Bedankt Frans !
Ron Gast
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