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

Concept
Verslag Werkcomité vergadering dd. 13 juni 2013
Aanwezig: Ron Gast (vz), Caroline Hofman (secr), Richard Trofimowicz (penn), Robin
Blokhuizen, Kees Burger, Tom Voorhamm, Peter Heuts en Winfried van Leeuwen.
Afwezig: Gerard Raaphorst.
Agendalid: Erik van Capelleveen.
1.

Opening door de voorzitter

Ron opent de vergadering om 19.30 uur.
2.

Concept verslag werkcomité vergadering dd. 14 maart 2013

Tekstueel:
 Agendapunt 9 / actiepunt 7, Interviews HDSR. Regiocoördinatoren kloppen niet. En Peter
houdt de interviews niet, maar een extern bureau, i.s.m. Peter als coördinator.
De juiste regiocoördinatoren zijn: .. Oude Rijn: Frans Schulte. Leidsche Rijn: Richard
Trofimowicz. Kromme Rijn: Simon Dekker. Beroepsvisserij: Kees Burger. Niemand
namens Lopikerwaard (er is al een visplan Lopikerwaard).
 Actiepunt 6, Melding vissterfte. Uitvoering namens HDSR door Nico de Bruijn en Winfried
van Leeuwen, niet door Peter Heuts.
Het verslag is met deze wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Actiepunt 5, Overdracht Hollandse IJssel. Winfried: HDSR is beheerder. Rijkswaterstaat
blijft eigenaar van de ondergrond; kadastraal eigenaar. Dat betekent dat visrechten bij
RWS blijven. Dus geen verandering t.o.v. de visrechten.
 Actiepunt 8, Zorgen voor opstellen visplan Houten. Robin: Het wachten is nog op
rapporten van Sportvisserij Nederland. Als Robin wat heeft, geeft hij het door.
Waarschijnlijk nog niet op de volgende vergadering, maar op de vergadering daarna.
Overlegpartners zijn Gerard en Robin.
3.

Concept verslag plenaire vergadering dd. 18 april 2013

Verslag in werkcomité ter kennisname, wordt vastgesteld in volgende plenaire vergadering.
Tekstueel:
 Agendapunt 5: Gerard Broekhuizen moet zijn Edward Broekhuizen.
 Agendapunt 7, Rondvraag, melding op papier van Gerben Koopmans. Gerben heeft deze
niet uitgedeeld, maar alleen aan de voorzitter gegeven. Alleen een melding van maken,
wordt nu niet behandeld in werkcomité want is teruggetrokken door AUHV.
 Agendapunt 7, Rondvraag, enquête. De contactpersonen per regio kloppen niet. De juiste
regiocoördinatoren zijn: … Frans Schulte: Oude Rijn. Richard: Leidsche Rijn. Simon
Dekker: Kromme Rijn. Kees: namens beroepsvisserij.
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Naar aanleiding van:
 Agendapunt 3, Kaderrichtlijn Water. Ron vindt de inleiding van Yolanda erg goed.
 Agendapunt 6, Lood. Deze presentatie is niet goed gebracht.
4.

Visrechten L. vd Hoek

Verzoek van L. vd Hoek: Hij verzoekt om zijn gehuurde water te geven aan HSV
Lopikerwaard en wil daar een nieuw nog vrij liggend water voor terug.
Iedereen is het eens met het voorstel van Winfried in zijn mail dd. 28 mei 2013:
Brief sturen naar L. vd Hoek. Aangeven dat dit water al is verhuurd (aan P. Burger). Verder
afwijzing op het gebied van de voorgestelde ruiling. Er is bij ons (HDSR en VBC) geen
verzoek van HSV Lopikerwaard of correspondentie bekend.
 Actie 1: De VBC stuurt een brief naar L. van den Hoek. Actie door Caroline + Ron.
Winfried: Als mensen verzoeken indienen voor visrechten, vragen om plattegrond erbij.
5.

VBC lidmaatschap De Schakel

Kees: Er is nog geen uitspraak van de rechter.
Peter: Als er vrij water is, wordt dit in het VBC werkcomité ingebracht. HDSR verhuurt alleen
aan hengelsportverenigingen of beroepsvissers. Niet aan De Schakel of Het Keernet.
Iemand die visrechten heeft, kan lid worden van de VBC. Als hij geen beroepsvisser is, niet
voldoet aan de regels voor beroepsvisser, dan niet.
Kees: De Schakel huurt de visrechten. Bij Het Keernet is het anders, daar huren de leden,
afzonderlijke beroepsvissers, de visrechten.
 Actie 2: We wachten nog op uitspraak van de rechter. Tom stuurt informatie zodra uitslag
rechtszaak bekend is. Dit agendapunt komt terug op de volgende werkcomité agenda.
6.

Baggerwerkzaamheden in de Gelderpolder bij Maartensdijk

* Bijlage: E-mail van Ane Sybesma, HDSR, dd. 25 april 2013, met overzichtstekening
baggerwerkzaamheden
Robin: In dit gebied is de ene kant fietspad en de andere kant weiland. Winfried: Het is ca.
1,5 km. Robin: De visserij daar is vooral roofvis. Winfried heeft gevraagd om de VBC te
informeren, is dus goed gegaan.
 Actie 3: De VBC stuurt een brief/mail naar Ane Sybesma met bedankt voor de informatie
en suggesties t.b.v. de sportvisserij. Zoals: zijn er mogelijkheden voor o.a. her en der een
aantal open plekken, van ca. 4 meter? Toegankelijkheid van de oever. Actie door Caroline
i.s.m. alle werkcomité leden.
7.

Begeleidingsgroep Watergebiedplan Bodegraven Noord

* Bijlage: E-mail van Judith van Zuijlen, HDSR, dd. 16 mei 2013, betreft verslag en
presentaties 2e begeleidingsgroep bijeenkomst dd. 4 april 2013
Ron was aanwezig bij de bijeenkomst namens de Stichting het Groene Hart.
Ron: Voorlopig doet de VBC hier weinig aan. Ze moeten wachten tot de provincie aangeeft
wat ze willen. Als ze toe komen aan inrichtingsmaatregelen, dan hier in de VBC bespreken.
Het gebied ligt in het noordwesten van het HDSR gebied. HDSR is trekker van dit
watergebiedsplan. Ron: Welke sportvissersorganisaties zitten in de Meijepolder?
Gerard: Alleen HSV Bodegraven.
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8.

Vislood en Sportvisserij Nederland (n.a.v. Plenaire vergadering 18 april 2013)

* Bijlage: E-mail/Brief met bijlage van Niels Brevé, Sportvisserij Nederland, dd. 16 mei 2013
Winfried: Goed dat Sportvisserij Nederland heeft gereageerd. Richard: Er is niks mis met het
product wat hij bracht. Maar Jos Lobée bracht het verkeerd, te negatief over Sportvisserij
Nederland. Winfried: Het is iets tussen Jos Lobée en Sportvisserij Nederland. Peter: Ook de
VBC kan een brief/mail sturen naar Jos Lobée. Met CC aan Sportvisserij Nederland.
 Actie 4: Mail naar Jos Lobée en kopie naar Sportvisserij NL. Met dat we de manier van
presentatie niet op prijs stellen, niet constructief. Onterecht negatief over Sportvisserij NL.
Het product is wel goed. Actie door Caroline + Ron.
9.

Rondvraag

Winfried:
 Erik van Capelleveen is agendalid geworden, komt niet meer naar vergaderingen. Erik
was afdelingshoofd. Nieuw afdelingshoofd is Roel Bronda.
 Actie 5: Winfried gaat aan Roel vragen of hij de vergaderstukken wil ontvangen.
 Op de actielijst erbij zetten wanneer de actie uitgevoerd moet zijn.
 Bij uitnodiging plenaire vergadering noemen dat het in de AB zaal is.
 We hebben alle verhuurde wateren in kaart laten brengen, ook vrij liggend water waar
HDSR eigenaar van is (en nog kan verhuren). Er is nog een kaart met kwatsbare wateren,
HDSR wil niet dat daar gevist wordt. Winfried probeert dit voor de zomer naar alle VBC
leden te sturen, via Caroline. Digitaal? Het zijn ca. 30 kaarten. Per nr. van de
leggerkaarten. Winfried heeft alle visrechthebbenden op kaart, met kleuren.
 Actie 6: Winfried nodigt de 4 coördinatoren uit op kantoor HDSR, om een voorselectie
te doen. De bedoeling is dat de coördinatoren het daarna bespreken met alle
hengelsportverenigingen. HDSR (Winfried) zet de procedure in gang.
 Communicatie route hengelsportverenigingen altijd via het VBC werkcomité.
 Werkplan elke keer op de agenda, en bijhouden wat afgehandeld is.
Peter:
 Interviews HDSR analyse visstand in gebied HDSR (n.a.v. agendapunt 9): Interviews met
Kees en de 3 regiocoördinatoren zijn gehouden. Verslag van gemaakt, opgestuurd naar
de coördinatoren, is op gereageerd en reacties verwerkt.
 Actie 7: Peter stuurt het naar de coördinatoren en naar Caroline.
 Hoe zit het met hengelvangstregistratie? Robin: Bij ons 17 hengelvangstregistraties, met
app. “mijn vismaat.nl”. Er wordt steeds meer gebruik van gemaakt.
Ron: Planning volgende VBC werkcomité vergaderingen, wijziging t.o.v. werkplan:
 5 september i.p.v. 22 augustus
 3 oktober i.p.v. 26 september

Sluiting om 21.45 uur.
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Actielijst n.a.v. VBC werkcomité vergadering 13 juni 2013
Nr
1

Actie
De VBC stuurt een brief naar L. vd Hoek.

2

Tom stuurt informatie zodra uitslag rechtszaak bekend is.
Agendapunt VBC lidmaatschap De Schakel op volgende
werkcomité agenda zetten.
De VBC stuurt een brief/mail naar Ane Sybesma met bedankt
voor de informatie en suggesties t.b.v. de sportvisserij. Zoals: zijn
er mogelijkheden voor o.a. her en der een aantal open plekken,
van ca. 4 meter? Toegankelijkheid van de oever.
Mail naar Jos Lobée en kopie naar Sportvisserij NL. Met dat we
de manier van presentatie niet op prijs stellen, niet constructief.
Onterecht negatief over Sportvisserij NL.
Aan Roel vragen of hij de vergaderstukken wil ontvangen.
Visrechten in kaart brengen. Winfried nodigt de 4 coördinatoren
uit op kantoor HDSR, om een voorselectie te doen. HDSR zet de
procedure in gang.
Verslag interviews HDSR analyse visstand in gebeid HDSR naar
regiocoördinatoren en Caroline sturen.

3

4

5
6

7

Wie
Caroline,
Ron
Tom
Caroline

Wanneer
z.s.m.

Caroline,
allen

z.s.m.

Caroline,
Ron

z.s.m.

Winfried
Winfried

z.s.m.
z.s.m.

Peter

z.s.m.

z.s.m.
Voor 5 sept.

Doorlopende acties:
 Werkplan elke keer op de agenda, en bijhouden wat afgehandeld is (actie Caroline).
 Caroline stuurt vastgestelde vergaderverslagen per mail naar alle VBC leden. Richard zet
vastgestelde vergaderverslagen op de VBC website.
 Nu het definitieve verslag van de werkcomité vergadering dd. 14 maart 2013.
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