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

Verslag Werkcomité vergadering dd. 14 maart 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 en mededelingen

Ron opent de vergadering om 19.30 uur.
Mededeling door Gerard: AUHV heeft opdracht gegeven voor het afvissen van de
Biezenvelden in Houten
Op de agenda staat “Verslag werkcomité vergadering 24 januari 2012”. Dit moet 2013 zijn.
2.

Verslag werkcomité vergadering 24 januari 2013

Tekstueel: Pag. 3, actie bij agendapunt 6 en pag. 5, actielijst actie 7: Niet alleen Peter stuurt
info over meldpunt vissterfte, maar iedereen denkt na over meldpunt vissterfte. Uitvoering
door allen. Het verslag is met deze wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van: Pag. 3: Gerard: “Wat doet de VBC, hoe ver gaat de VBC bij zaken van
verenigingen?” staat niet op de werkcomité agenda van 14 maart 2013. Dit onderwerp komt
terug bij agendapunt 11, Werkplan VBC DSR.
Actielijst n.a.v. VBC werkcomité vergadering 24 januari 2013:
Alle acties behalve actie 3, 5 en 7 zijn uitgevoerd. Actie 3 is een doorlopende actie: Caroline
stuurt vastgestelde vergaderverslagen per mail naar alle VBC leden. Nu het definitieve
verslag van de werkcomité vergadering dd. 24 januari 2013. De onderwerpen behorend bij
actie 5 en 7 komen terug, staan op de werkcomité agenda van 14 maart 2013.
3.

Ingekomen stukken

3.1

Email van Peter Heuts, dd. 30 jan. 2013. Betreft Plan ‘Inrichtingsbeeld Kromme Rijn.

Gerard: Simon is de nieuwe contactpersoon. Dit regelen Gerard en Peter onderling.
3.2

Brief en kaartje van beroepsvisser L. vd Hoek, dd. 6 feb. 2013.

L. vd Hoek wil visrechten ‘ruilen’. L. vd Hoek lijkt het beter het visrecht van de Wielse
Wetering (vanaf waterkering Zijdeweg tot aan de stoplichten bij de Rabobank langs de N210)
toe te kennen aan HSV Lopikerwaard. Ter compensatie wil hij het visrecht pachten van de
watergang achter de watertoren (Damweg) in noordelijke richting naar Benschop. Kees: In
het VBC convenant staat dat vrijliggende visrechten worden toebedeeld aan bestaande,
reguliere beroepsvissers. Ron: Wat vindt HSV Lopikerwaard van de “ruil”?
 Actie: Winfried kijkt of het water vrij is. Daarna stuurt de VBC een brief naar L. vd Hoek
met de gestelde vraagpunten.
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3.3

Email van Marlous Vonk (HDSR), dd. 8 maart 2013.
Melding baggerwerkzaamheden polder Zegveld, baggerwerk start half april.

Tom: Sportvisserij MidWest Nederland zet baggerwerkzaamheden op hun website.
 Actie: Caroline stuurt de melding baggerwerkzaamheden door naar HSV Zegveld.
4.

Verstuurde stukken

4.1

Email aan Hajo Broekhuizen, SVB Delfland, dd. 19 feb. 2013.
Antwoord op email van Hajo Broekhuizen dd. 9 jan. 2013, betreft twee vragen.
Rekening contributie 2013 aan alle secretarissen VBC leden, dd. 24 feb. 2013.

4.2

Ter kennisgeving aangenomen.
5.

Aanvraag VBC lidmaatschap door beroepsvissers coöperatie De Schakel

Ron: Is De Schakelaar gelijk te stellen aan 1 of meer personen die beroepsvisser zijn?
Kees: De heer M.J. Kool heeft 3,5 ha. viswater. De heer A. Schep heeft 33 ha. viswater.
Tom: Personen die visrechten hebben binnen het gebied van HDSR kunnen lid worden van
de VBC, maar niet de hele Schakel. Per persoon moeten ze aantonen dat ze voldoen aan de
“Regeling gebruik grote vistuigen”. Kees: De regels waar een beroepsvisser aan moet
voldoen zijn: visrechten op minimaal 250 ha. water, waarmee een inkomen van minimaal
8.500,- euro per jaar. De Schakel voldoet hier aan, maar géén van de leden van De Schakel.
 Actie: Brief, per mail, naar De Schakel met dat personen lid van de VBC kunnen worden
indien voldaan wordt aan de regels voor beroepsvissers. Voor De Schakel als geheel geldt
dit lidmaatschap niet. Caroline schrijft deze brief in samenwerking met Ron.
8.

KRW, met toelichting door Yolanda Wessels (HDSR)

Dit agendapunt is eerder dan geagendeerd behandeld.
Yolanda vertelt wat ze de volgende keer in de plenaire vergadering wil vertellen.
Het huidige waterkwaliteitsplan van HDSR loopt van 2010-2015. Het is nu al nodig om na te
denken voor de volgende periode, voor ná 2015. Het betreft plannen over waterkwaliteit.
Voor o.a. drinkwater, ecologie etc.. Voor de KRW moet HDSR het benaderen met maatlatten
en doelen. Die doelen zijn nog niet gehaald. Bijvoorbeeld overlast van kroos, waardoor
nutriënten in het water komen. Dit jaar worden maatregelpakketten bedacht. In de eerste
helft van 2013: “wat is de opgave?” In de tweede helft van 2013: “welke maatregelen”. Het
gaat om maatregelen die het waterschap neemt en maatregelen door andere partijen.
Nutriënten zijn een groot probleem. Bronnen zijn o.a. rioolwaterzuiveringen, landbouw,
lozingen etc..
HDSR wil graag ideeën van alle partijen inventariseren. De onderwerpen worden nu
bedacht. Een klein deel is al uitgevoerd. Gaan we nu de overige maatregelen die we al
hebben uitvoeren of is er een bijstelling nodig? Ze kiezen voor de meest effectieve
maatregelen, binnen of buiten KRW-waterlichamen. Peter: We kijken nu ook al naar
aanliggende wateren, grenzend aan KRW-hoofdwaterlichamen.
De status van de doelen moet nog duidelijk worden. Discussie is nu: Halen we niet teveel
werk, en geld, op ons door te kijken naar alle wateren? Het plan van aanpak is nog niet
vastgesteld, ligt nog bij het bestuur. Ook is nog niet vastgesteld wie er allemaal bij betrokken
worden. Naast de VBC o.a. het Nutriëntenproject Rijn-West en de begeleidingsgroep
Watergebiedsplan Bodegraven Noord.
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Yolanda: Is kroos een probleem voor vissers? Ron: In het huidige KRW Waterbeheerplan
staan een aantal maatregelen. Is het handig om daar een top 10 uit te zoeken? Zoals
vissterfte, vistrappen/vismigratie. Yolanda: We willen graag vanuit de visserijbelangen de
onderwerpen die aan de orde moeten komen. We moeten de maatregelen die staan voor ná
2015 evalueren. Het gaat om slimme en kosteneffectieve maatregelen.
 Actie: Ron en Caroline maken een lijst van de onderwerpen die belangrijk zijn voor de
VBC. Kijken in het VBC Visplan en het huidige KRW Waterbeheerplan van HDSR. In het
Waterbeheerplan zit een lijst met KRW maatregelen. “KRW, met toelichting door Yolanda
Wessels” komt op de agenda voor de plenaire vergadering op 18 april 2013 (ca. 30 min.).
6.

Overdracht Hollandsche IJssel: Actie nodig voor de VBC?

Winfried: Het is al in het nieuws geweest dat dit is overgedragen. Nu de invulling nog. De
belangstelling van de VBC is doorgegeven.  Actie: Invulling overdracht Hollandsche IJssel.
7.

Meldpunt vissterfte

Een ieder verzamelt informatie over hoe omgegaan wordt met (meldpunt) vissterfte.
Robin: Bij de AUHV is dit geregeld, we krijgen meldingen binnen. We moeten op papier
zetten “wat doen we bij vissterfte”.  Actie: Winfried, Nico de Bruijn, Robin, Tom en
misschien Gerard gaan dit in kleine comité voorbereiden. Komt daarna terug op de agenda.
9.

Interviews HDSR voor analyse visstand in beheergebied HDSR

Peter: Wie wil als vertegenwoordiger van de sportvisserij een interview geven?
Gerard: Wij hebben geen kennis van de wateren van/in gebieden van andere verenigingen.
Richard: Dat is bij ons ook zo. Peter: Interviews moeten 3 weken voor 1 mei klaar zijn.
 Actie: Per regio iemand interviewen. Oude Rijn: Frans Schulte. Leidsche Rijn: Richard
Trofimowicz. Kromme Rijn: Simon Dekker. Beroepsvisserij: Kees Burger.
Een extern bureau, i.s.m. Peter als coördinator, houdt interviews en vraagt Frans Schulte.
10.

Verslag Karperonderzoek Houten

Peter: We hebben toen in overleg een plan van aanpak opgesteld. Tim Vriese van Bureau
ATKB heeft het onderzoek uitgevoerd. Er was onduidelijkheid over of de schotbalken er wel
of niet moeten staan. Wat ons, ambtelijk vanuit het hoogheemraadschap, is het nu met de
AUHV afgehandeld. Gerard: Ligt er nu een peilbesluit aan ten grondslag? Antw. Winfried: ja.
Ron, pag. 2 van verslag karperonderzoek, afspraken:
- In VBC zal worden voorgesteld om een protocol op te stellen om vissterfte te kunnen
registreren;
- Het waterschap heeft een calamiteitenmeldpunt. Er wordt nagegaan wat met informatie
over vissterfte gebeurt;
- De AUHV stelt een concept-visplan op voor de wateren in en om Houten.
Afspraken betreft meldpunt vissterfte zie agendapunt Meldpunt vissterfte.
 Actie: Gerard en Robin zorgen voor het opstellen van het visplan Houten.
Gerard: Hoe maken we dat visplan? Ron: Huidige visplan aanvullen met factsheets. AUHV
stelt het visplan op. In de huurovereenkomst visrechten stelt HDSR dat er een visplan moet
komen. Factsheet, met daarop alles duidelijk aangegeven, is voldoende. Winfried:
visonttrekking en uitzet van vis moet op de factsheet.
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Robin: Hoe wordt het visplan getoetst door HDSR? Peter: toetsingskader HDSR is eigenlijk
wat in het Visplan Lopikerwaard staat. Het toetsingskader van HDSR is nog niet definitief.
Tom: De presentatie van de informatieavond “visstandbeheer en sportvisserijbelang 2013”,
door Sportvisserij Nederland (SN), is te downloaden op de website van SN. Hierin staat
informatie over het digitaal invullen van factsheets. Zie:
http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/visstandbeheer/?page=informatieavonden

Factsheets kan je invullen op internet. Elke hengelsportvereniging krijgt een wachtwoord
voor het invullen van factsheets. Robin: Het invullen van factsheets op internet is eenvoudig.
11.

Werkplan VBC DSR 2013, versie 12 februari 2013

Meldpunt vissterfte is toegevoegd op het werkplan bij onderwerpen werkcomité.
De volgende vergadering van het werkcomité is op 13 juni 2013.
Peter: Extra onderwerpen werkcomité op werkplan:
- Stroperij binnen werkgebied HDSR
- Rol van HDSR binnen de VBC
- Terugkoppeling stavaza evaluatie visstandbeheer
Extra onderwerpen plenaire vergadering op werkplan:
- KRW en HDSR plannen waterkwaliteit
- Stand van zaken uitgifte visrechten
- Gebruik van lood alternatieven. NB: Tijdens de vergadering was afgesproken om dit eerst
in het werkcomité te bespreken, maar op verzoek van Winfried wordt dit onderwerp direct
op de plenaire vergadering besproken.
 Actie: Caroline voegt deze onderwerpen toe aan het werkplan.
12.

Voorbereiding Plenaire vergadering 18 april 2013

Op de agenda staat “Voorbereiding Plenaire vergadering (30 mei of 6 juni of andere datum)”.
Dit moet zijn 18 april 2013.
Agenda plenaire vergadering 18 april 2013:
- Verslag vorige plenaire vergadering dd. 8 november 2012.
- KRW en HDSR plannen waterkwaliteit, met presentatie door Yolanda Wessels en
vaststellen aspecten van belang voor de VBC.
- Groeidocument Visplan De Stichtse Rijnlanden, met toelichting over digitale factsheets
door iemand van Sportvisserij Nederland/Midwest Nederland en Robin Blokhuizen.
- Stand van zaken uitgifte visrechten, met toelichting door Winfried van Leeuwen.
- Gebruik van loodalternatieven. NB: Dit punt staat niet op de agenda voor de plenaire
vergadering op 18 april 2013, omdat de agenda al verstuurd is voordat Winfried verzocht
om dit niet eerst in het werkcomité maar direct op de plenaire vergadering te bespreken.
Het zal worden besproken als nagekomen/extra agendapunt.

Sluiting om 22.10 uur.

Actielijst zie volgende pagina ..
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Actielijst n.a.v. VBC werkcomité vergadering 14 maart 2013
Nr
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Actie
Kijken of het water dat L. vd hoek wil huren vrij is.
Daarna stuurt de VBC een brief naar L. vd Hoek met de gestelde
vraagpunten.
Melding baggerwerkzaamheden doorsturen naar HSV Zegveld.
Brief/mail naar De Schakel met dat een persoon lid van de VBC
kan worden indien voldaan wordt aan de regels voor beroepsvisser.
KRW lijst maken van de onderwerpen die belangrijk zijn voor de
VBC.
Invulling overdracht Hollandsche IJssel
Meldpunt vissterfte, “wat doen we bij vissterfte”, op papier zetten. In
kleine comité voorbereiden. Komt daarna terug op de agenda.

Uitvoerder
Winfried
Caroline
Caroline
Caroline, Ron
Ron, Caroline

Winfried, Peter
Winfried, Nico
de Bruijn,
Robin, Tom,
Gerard
Interviews HDSR voor analyse visstand in gebied HDSR, per regio. Kees, Simon,
Beroepsvisserij: Kees Burger, Kromme Rijn: Simon Dekker, Oude
Frans,
Rijn: Frans Schulte, Leidsche Rijn: Richard Trofimowicz. Een extern Richard, Peter
bureau, i.s.m. Peter als coördinator, houdt interviews en vraagt
Frans Schulte.
Zorgen voor opstellen Visplan Houten.
Gerard, Robin
Extra onderwerpen werkcomité en plenaire vergadering toevoegen
Caroline
op werkplan.

Doorlopende actie: Caroline stuurt vastgestelde vergaderverslagen per mail naar alle VBC
leden. Nu het definitieve verslag van de werkcomité vergadering dd. 24 januari 2013.
Richard zet vastgestelde vergaderverslagen op de VBC website.
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