Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden
Secretaris: Martin Hoorweg
Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Tel: 030-6058442, Email: hoorweg@sportvisserijnederland.nl

Concept verslag Plenaire vergadering dd. 29 maart 2016
Locatie: Kantoor HDSR, Poldermolen 2, Houten
Aanvang: 19.30 uur in AB zaal
Aanwezig: zie presentielijst (bijlage)
Afwezig
- Werkcomité: Cor van Tuijl,
- Sportvisserij: HSV Het Baarsje, HSV IPNIVI, HSV Lopikerwaard, HSV Zegveld, Montfoortse
HSV, Sportviscentrum Loosdrecht, VVG Lange Weide, Zeister Hengelaars Vereniging, GHV,
HSV Rijnstreek.
- (Semi)Beroepsvissers: B. den Hoek (keernet).
- HDSR: Guus Beugelink

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Om 19.30 uur opent Lars Nanninga de vergadering en heet iedereen welkom.
Lars meldt dat hij contact heeft gehad met Cor die herstellende is van een herseninfarct.
Naar omstandigheden gaat het goed met hem en gaat het steeds beter met hem.
Agenda wordt vastgesteld

2.

Verslag plenaire vergadering 24 maart 2014

Tekst:
Edward Broekhuizen: blz. 1, agenda punt 2, inhoudelijk pag. 7.
Hij wil aandacht vragen voor het economisch belang etc., moet zijn: "Hij vraagt aandacht
voor het grote maatschappelijk belang dat de hengelsport vertegenwoordigt en zou graag
zien dat de HDSR hierin de hengelsport meer en breder zou willen faciliteren

3. Actielijst
Actielijst n.a.v. plenaire vergadering 10 november 2015
Nr
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Actie
SVN vragen om signaal lozing gevaarlijke stoffen in oppervlakte
water
Herzien convenant VBC DSR

Meesturen presentaties bij concept notulen
Vraag samenwerking (SVN, Waterschappen en universiteit) mbt
onderzoek alternatieve visvriendelijke maaimethode
Agenderen melding Lopikerwaard vissterfte in werkcomité
Dossier ‘De Schakel’
Datumvoorstel plenaire vergaderingen 2016
Bijwerken VBC website
Reactie n.a.v. de vraag teruglopende visstanden binnen het
beheergebied van HDSR
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Satus
Gereed
Afspraak in het werkcomité dat
rond verkiezingstijd convenant
wordt herzien
Gereed
Wordt behandeld in het
werkcomité
Gereed
Gereed
Gereed
Actie handhaven
Komt terug in het werkcomité
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4. Beheer invasieve waterplanten en iWaterplanten app
- Presentatie door Nico de Bruijn (HDSR)
De presentatie gaat in op het gevaar en mate van overlast door invasieve exoten (planten).
De drie meest actuele waterplanten zijn Cabomba, ongelijkbladig verderkruid en de
waternavel. De strategie die door HDSR is gekozen om deze waterplanten te bestrijden is
elimineren. Hiervoor dienen de exoten zo snel mogelijk gesignaleerd en verwijderd te
worden. Hierbij vragen ze de hulp van de gebruikers van het water, waaronder de
sportvissers. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de i Waterplaten app bedacht die HDSR
ook zal gaan toepassen. Met deze app kunnen gemakkelijk exoten worden gemeld, waarop
standaard een actie wordt uitgevoerd door het waterschap.
De presentatie zal met de concept notulen worden meegestuurd (actie: secretariaat).
Discussie n.a.v. de presentatie:
- W. Huisen (AUHV):
Waarom is er gekozen voor een bestrijding met hydroventuri terwijl dit een erg dure methode
is waarvan het effect niet bekend was. Dit lijkt pure geldverspilling.
Nico de Bruijn geeft aan dat er vooraf wel zeker onderzoek is verricht. Bij andere
waterschappen bleek deze methode het effectiefst tegen het ongelijkbladig vederkruid en
cabomba. Vandaar de proef in Houten. Het effect daar was echter wisselend. Na onderzoek
bleek dat de bodemgesteldheid een belangrijke rol hierin speelt. Door de spuitkop aan te
passen kan dit opgelost worden.

5. Verdeling hsv’s vertegenwoordigers werkcomité:
In de lijn van de vernieuwde werkwijze van de VBC (gepresenteerd tijdens de plenaire
vergadering van 10 november 2015) zijn de hsv’s opgedeeld in vier groepen met elk hun
eigen vertegenwoordiger binnen het werkcomité. De bedoeling is dat de communicatielijnen
tussen de hsv’s en het werkcomité worden verkort. Iedereen krijgt een vast en vertrouwd
aanspreekpunt.
De verdeling wordt vastgesteld. Wel wordt gevraagd of de lijst uitgebreid kan worden met de
contactgegevens van de vertegenwoordigers (actie: secretariaat). De vertegenwoordigers
zullen contact opnemen met de hsv’s.

5. Visrechten polder Lange Weide
Dhr. Borrenbergs van de AZHB geeft aan dat zij al ruim 50 jaar het visrecht huurt in deze
polder. Vorig jaar vernomen ze dat Peter Burger visrechten zou krijgen via HDSR. Vanuit
AZHB is dit onbegrijpelijk en onmogelijk. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen AZHB,
Peter Burger en HDSR hieromtrent. Dhr. Borrenbergs wilde dit punt graag agenderen op de
plenaire vergadering om deze gang van zaken kenbaar te maken aan de leden van de VBC.
Verder vraagt hij zich af of en hoe dit in het werkcomité is besproken.
De voorzitter bedankt dhr. Borrenbergs voor de inbrengen en geeft aan dat deze zaak
uitgebreid is besproken in het werkcomité en er verschillende acties zijn uitgezet en gewerkt.
Mochten er veranderingen in de zaak zijn dan worden we daar graag over geïnformeerd.
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8. W.v.t.t.k.
1. VBC Uitje:
In het kader van de vernieuwde werkwijze VBC vinden wij het belangrijk de leden te leren
kennen, informatie uit te wisselen en te werken aan kortere communicatielijnen. Vandaar dat
we op zaterdag 4 juni a.s. een VBC uitje gaan organiseren waarvoor alle leden een
uitnodiging zullen ontvangen. Deze dag zal in het teken staan van samenwerking, maar
vooral om elkaar (beter) te leren kennen en samen een gezellige dag te hebben. En wat
kunnen we beter doen dan iets wat ons allen verbind….vandaar dat deze dag georganiseerd
wordt bij Forelvijver de Ruigenhoek waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. En
we sluiten af met een gezellige bbq.
Op korte termijn ontvangen de leden hiervan een uitnodigingsmail (actie: secretariaat)
2. Contributie 2016
De contributie wordt ten opzichte van vorig jaar niet verhoogd en vastgesteld op €75,- per lid.
De leden ontvangen op korte termijn een betalingsverzoek.
3. Verslagen VBC werkcomité/VBC website
Alle stukken die geproduceerd worden door het werkcomité dienen voor de leden
beschikbaar te zijn op de website van VBC DSR
(http://www.visstandbeheercommissie.nl/vbc_s/34/stichtse-rijnlanden/). Deze website is
helaas niet actueel en zal op korte termijn worden bijgewerkt.
4. Visuitzet (toetsingskader karper)
Naar aanleiding van de hartenkreet van Guus Beugelink van vorig jaar hebben er twee
overleggen plaatsgevonden met de AUHV en VBC (secretaris). De overleggen hebben er toe
geleid dat we weer constructief met elkaar verder kunnen. De afspraak is dat de case
visuitzet AUHV verder wordt uitgewerkt in het werkcomité en deze als kader gaat dienen
voor visuitzet binnen het beheergebied van HDSR. Nu zijn er wettelijk nog veel onenigheden,
dus is het van belang lokaal/regionaal goede afspraken te maken.
De wijze waarop het voorgenomen toetsingskader zal worden toegepast is nog een
discussiepunt en zal verder uitgewerkt moeten worden. Er wordt naar gestreefd om het
kader visuitzet voor volgende plenaire vergadering gereed te hebben en te kunnen
agenderen.
Voor een goede uitwerking doen we nogmaals de oproep aan de hsv’s om hun
voorgenomen maar ook al uitgevoerde visuitzettingen te melden bij het werkcomité.
Vraag W. Huisen (AUHV): waarom komt er een landelijk toetsingskader? Er zijn regionaal
veel verschillen qua watertype, bodem, voedselrijkdom, etc.
Roel geeft aan dat in het toetsingskader verschillende watertype kunnen worden gekozen en
dit dus kan worden ondervangen.
5. Toetreding de Schakel VBC DSR
Het werkcomité had voorgesteld om de Schakel agendalid te maken. De vraag was welke
rechten ze dan zouden krijgen. Roel heeft dit door een jurist van HDSR laten uitzoeken en
een agendalid heeft dezelfde rechten als een volwaardig lid. Verder is het op basis van het
convenant juridisch niet mogelijk de Schakel als lid te weigeren.
Paul Blokdijk geeft aan dat een entiteit met visrecht in het beheergebied van HDSR dus lid
kan worden van VBC DSR. Maar als de Schakel officieel geen visrecht heeft kunnen zij dus
niet lid worden, alleen de persoon wie daadwerkelijk het visrecht heeft. Deze persoon staat
VBC DSR – Concept verslag plenaire vergadering dd. 29 maart 2016

3

ingeschreven als (semi-)beroepsvisser en zal als deze lid wil worden moeten voldoen aan de
voorwaarden van een beroepsvisser. Roel zal deze vraag terugleggen bij de jurist (actie
RB)
6. Visrechtenatlas
Dhr. Borrenbergs zou graag een exemplaar van de visrechtenatlas willen ontvangen. De
voorzitter geeft aan dat dit in verband met de privacy niet mogelijk is. Dhr. Borrenbergs geeft
aan het hier niet mee eens te zijn. De voorzitter geeft aan dat de heer Borrenbergs stukken
betreffende voor zijn hengelsportclub heeft ontvangen en hij inzagerecht heeft. De heer
Borrenbergs wil echter een exemplaar in handen hebben.

7. volgende plenaire vergadering
Volgende overleg staat gepland op dinsdag 8 november 2016

8. Rondvraag
Er zijn verder geen opmerking/vragen voor de rondvraag
Actiepuntenlijst:
Actielijst n.a.v. plenaire vergadering 10 november 2015
Nr
1
2
3
4

Actie
presentatie zal met de concept notulen worden meegestuurd
Lijst verdeling hsv’s per vertegenwoordiger aanpassen en
opsturen
Uitnodigingsmail VBC uitje versturen
Case toetreding de Schakel

Wie
Secretariaat
Secretariaat

Wanneer
Q2 2016
Q2 2016

Secretariaat
HDSR

z.s.m.
Q2/3 2016

Bijlage
- Presentielijst
- Email adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
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Bijlage: Presentielijst 29 maart 2016
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E-mail adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
10

20

Werkcomité
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester,
HSV De Vaart Poscar
AUHV
HSV Esox
Beroep, beroepsvisser
Sportvisserij MWN
HDSR, adviseur
HDSR, adviseur
Sportvisserij
AUHV
“
AZHB (Zuid Holland)
Gew. Pachtcomm. Utrecht
HSV Breukelen
“
HSV De Bilt
HSV De Rietvoorn
HSV De Rijnstreek
HSV De Vaart Poscar
HSV Esox *
HSV Het Baarsje

Versie 3 november 2015

Naam
Lars Nanninga
Martin Hoorweg
Richard Trofimowicz

E-mail
larsnanninga@gmail.com
hoorweg@sportvisserijnederland.nl
ritrof2@casema.nl

Paul Blokdijk
Robin Blokhuijzen
Peter Burger
Tom Voorhamm
ntb
Roel Bronda

paul.blokdijk@wxs.nl
blokhuijzen@visadvies.nl
Bobby_mook@planet.nl
tom@sportvisserijmidwestnederland.nl

Jim van de Burgt (secr)
Edward Broekhuizen (lid VBC)
Peter van Spelde
Robert Borrenbergs
A.M.M. Sluijters
Anneke Mulder (secr)
Daniël Menke (lid VBC)
Steef Ettekoven
Peter Veldhuijzen
Frans Schulte
Richard Trofimowicz
Gerard Raaphorst
Waarnemend voorzitter:

secretaris@auhv.nl

bronda.r@hdsr.nl

azhb@ziggo.nl
Secr.gwpu@gmail.com
hsvbreukelen@casema.nl
menke.d@casema.nl
hsvdebilt@gmail.com
peter_veldhuijzen@hotmail.com
fmjschulte@casema.nl
ritrof2@casema.nl
secretaris@esoxbunnik.nl
henny_ada@hotmail.com

J.Kooij
Voorhaven 17
2871 CH Schoonhoven
Haagse HSV IPNIVI
HSV Lopikerwaard
HSV Maarssen
“

6

4

HSV Zegveld
Montfoortse HSV
Sportvisserij Delfland
Sportviscentrum Loosdrecht
’s Gravenhaagse HSV
“
VVG Lange Weide
(opgezegd per 19-3-2016)
Zeister HV
“
Beroep
Beroepsvisser
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep

HDSR overig (geen lid)
Dijkgraaf HDSR
Hoogheemraad HDSR

Frank Matulessya
Ed Slof
Eric Adamse (secr)
Willem Nouris/Aart van Doorn
(VWC)
Gerard Plijter (secr)
Piet Schouten
Hajo Broekhuizen
René Kok
Lex Peters (secr)
Ton van der Spiegel
R. Borrenbergs

info@matulessya.nl
secretaris@hsvlopikerwaard.nl
secretaris@hsvmaarssen.nl
beheer@hsvmaarssen.nl

R. van Wandelen (secr)
Marcel van Eck (vz, lid VBC)

marcel@smbvaneck.nl

Peter Burger
A. Gelderblom
A.J. van der Haven
Bert van den Hoek
Dick van Dam
M. Renes

Bobby_mook@planet.nl
agelderblom@hotmail.nl
j.vanderhaven@kpnmail.nl
l.vandenhoek@hetnet.nl
dickvandam@hotmail.com
- géén e-mail adres
Postadres: Lopikerweg oost 133, 3412
KC Lopikerkapel

Patrick Poelmann
Guus Beugelink

poelmann@hdsr.nl
beugelink.g@hdsr.nl

gerard.plijter@casema.nl
F2hpiet-schouten1@hetnet.nl
secretaris@svbdelfland.nl
rene@doggy-mc.nl
secretaris@ghvdenhaag.nl
tonvanderspiegel@gmail.com
familie.borrenbergs@gmail.com
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